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Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Aσφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε
ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη
αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση
και Εξυπηρέτηση Πελατών».
• Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να
συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
• Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή
δυσλειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη από
την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα / ανταλλακτικά που προτείνονται
από τον κατασκευαστή και είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή.
• Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται
στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι
σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
Προσοχή: Τα μέρη της συσκευής είναι καυτά κατά την διάρκεια της
λειτουργίας. Κρατάτε πάντα τη συσκευή από την χειρολαβή.
• Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
- Αμέσως μετά τη χρήση
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
- Προκειμένου να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε εξαρτήματα
- Πριν τον καθαρισμό
• Απoσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που
εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
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Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε
ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα
σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με οποιοδήποτε υγρό.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
• Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί για οποιοδήποτε λόγο,
αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην την
χρησιμοποιείτε! Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό και επικοινωνήστε
αμέσως με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με
μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν
δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της
συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για
παιχνίδι.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς
επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε σημείο όπου δεν
έχουν πρόσβαση παιδιά.
• Έχετε πάντα την συσκευή υπό την επιτήρηση σας κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της. Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από
την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή έστω και για λίγο.
• Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά
από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία και
επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
• Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η
συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο θα πρέπει
να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
• Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την ελαττωματική συσκευή
μόνοι σας! Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των
κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
• Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται (σε αιχμηρές
γωνίες τραπεζιών ή πάγκων κτλ) ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές
επιφάνειες.
• Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη
διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
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• Μην τοποθετείτε και μην λειτουργείτε την συσκευή ή μέρη της, πάνω
ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα
γκαζιού ή ζεστό φούρνο) ή σε μέρη που μπορεί να βρέχεται.
• Μην αφήνετε τη συσκευή και το καλώδιο του ρεύματος να έρχονται σε
επαφή με οποιαδήποτε πηγή θερμότητα, και με το άμεσο ηλιακό φως.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από αιχμηρές γωνίες, μέρη με υγρασία
κτλ.
• Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, αντιθερμική και επίπεδη
επιφάνεια.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τα ντουλάπια της κουζίνας
προκειμένου να μην συσσωρευτεί πολύ υψηλή θερμότητα. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή.
• Μετά το ψήσιμο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί λόγω του ζεστού
ατμού που βγαίνει όταν ανοίγετε τη συσκευή.
• Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την
από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας το φις από την πρίζα.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με τα
ζεστά μέρη της συσκευής και απoφύγετε την μετακίνησή της όσο είναι
ζεστή. Ιδιαίτερη προσοχή είναι απαραίτητη κατά τη μετακίνηση της
συσκευής.
Προσοχή: Η επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά
ή υφάσματα που μπορεί να πάρουν φωτιά (π,χ. δίπλα σε κουρτίνες
κτλ).
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα εργαλεία κουζίνας στις πλάκες έτσι ώστε
να μην φθαρεί η αντικολλητική κεραμική τους επίστρωση.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά υγρά ή σκληρά απορρυπαντικά για το
καθαρισμό της συσκευής.
• Αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από
παιδιά.
• Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με
τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί
χαμηλής τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του
περιβάλλοντος κτλ)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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Τα Μέρη της Συσκευής
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1. Χειρολαβή
2. Κλείστρο ασφαλείας
3. Κάτω σώμα συσκευής
4. Άνω σώμα συσκευής
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
6. Ενδεικτική λυχνία επίτευξης θερμοκρασίας
7. Πλήκτρο αποδέσμευσης της πάνω πλάκας
8. Πλήκτρο αποδέσμευσης της κάτω πλάκας
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Πριν την Πρώτη Χρήση
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
• Σκουπίστε τις πλάκες με ένα μαλακό νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τις με ένα
στεγνό πανί. Προσοχή: Μην βυθίζετε τη συσκευή το καλώδιο του ρεύματος ή το φις σε νερό ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Ξετυλίξτε το καλώδιο του ρεύματος τελείως.
• Πριν την πρώτη χρήση, λειτουργείστε τη συσκευή με τις πλάκες κλειστές για 10 λεπτά.
• Σε περίπτωση που δεν καθαρίσετε καλά τις πλάκες τις συσκευής, σας προτείνουμε να μην
φάτε το πρώτο τοστ που θα ψήσετε.
Σημεiωση: Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται ελαφρύς καπνός και οσμή να βγουν από την
συσκευή σας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία της
συσκευής.

Χρήση
• Συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα.
• Οι λυχνίες λειτουργίας και επίτευξης θερμοκρασίας θα ανάψουν υποδεικνύοντας ότι η
συσκευή έχει αρχίσει να θερμαίνεται.
• Κρατήστε τις πλάκες κλειστές μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.
• Πάντα προθερμαίνετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο.
• Η ενδεικτική λυχνία επίτευξης θερμοκρασίας θα σβήσει όταν επιτευχθεί η κατάλληλη
θερμοκρασία.
• Ανοίξτε την σαντoυιτσιέρα και τoπoθετήστε τo τoστ.
• Κλείστε την σαντoυιτσιέρα και ασφαλίστε το κλείστρο.
• Ποτέ μην προσπαθείτε να κλείσετε το κλείστρο ασφαλείας με πολλή δύναμη.
• Μετά το ψήσιμο, ανοίξτε τη σαντουιτσιέρα κρατώντας την από την χειρολαβή.
• Βγάλτε τo τοστ από τη σαντoυιτσιέρα χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σπάτουλα. Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά και αιχμηρά αντικείμενα (πιρούνια, μαχαίρια κτλ) καθώς
ενδέχεται να φθείρουν τις αντικολλητικές πλάκες.
• Κρατάτε τις πλάκες τις συσκευής κλειστές ανάμεσα σε διαδοχικά ψησίματα.
• Μετά τη χρήση αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Ανοίξτε τις πλάκες σε
κάθετη θέση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου εγκαύματος, μην ακουμπάτε την επιφάνεια και τις
πλάκες της συσκευής όσο είναι καυτές. Πάντα χρησιμοποιείτε τη λαβή προκειμένου να
ανοίξετε ή να κλείστε τις πλάκες.
Προσοχή: Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, αντιθερμική και οριζόντια θέση κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το
ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Για να αφαιρέσετε τις πλάκες
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει
καλά πριν αφαιρέσετε τις αντικολλητικές πλάκες.
• Ανοίξτε τις πλάκες σε κάθετη θέση.
• Για να αφαιρέσετε την κάτω πλάκα, πιέστε το πλήκτρο που βρίσκεται στο κάτω σώμα της
συσκευής. Η πλάκα θα ανασηκωθεί ελαφρά από την θέση της.
• Κρατήστε την πλάκα και με τα δύο σας χέρια και τραβήξτε την έξω από την συσκευή.
• Για να αφαιρέσετε την επάνω πλάκα, πιέστε το πλήκτρο αποδέσμευσης που βρίσκεται στο
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άνω σώμα της συσκευής. Η πλάκα θα ανασηκωθεί ελαφρά από την θέση της.
• Κρατήστε την πλάκα και με τα δύο σας χέρια και τραβήξτε την έξω από την συσκευή.

Τοποθέτηση των πλακών
• Προκειμένου να τοποθετήσετε τις πλάκες στη θέση τους, βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές που
βρίσκονται στο πίσω μέρος των πλακών έχουν μπει στις αντίστοιχες εσοχές που βρίσκονται
στο κυρίως σώμα της συσκευής.
• Στη συνέχεια πιέστε ελαφρά τις πλάκες προς το κυρίως σώμα ώσπου να ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος «κλικ» και να ασφαλίσουν οι πλάκες καλά στη θέση τους.

Φροντίδα και Καθαρισμός
• Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
• Η συσκευή καθαρίζεται ευκολότερα όταν είναι ελαφρώς χλιαρή.
Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το
καλώδιο του ρεύματος ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Σκουπίστε ελαφρά τις πλάκες με ένα μαλακό χαρτί κουζίνας ή με ένα μαλακό πανί
προκειμένου να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών.
• Προκειμένου να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών που έχουν ψηθεί και δεν απομακρύνονται
εύκολα, αφαιρέστε τις πλάκες και πλύνετε τις με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά τις πλάκες πριν τις τοποθετήσετε και πάλι στη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα ή σκληρά σφουγγαράκια για τον καθαρισμό των πλακών
καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να φθαρεί η αντικολλητική τους επίστρωση.

Αποθήκευση
• Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την αποθηκεύσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και ότι έχει κρυώσει καλά πριν την αποθήκευση.
• Πάντα αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Συνταγές
Τoστ ζαμπόν – τυρί
2-4 φέτες λευκό ψωμί ή oλικής αλέσεως
2 χoντρές φέτες τυρί
2 φέτες ζαμπόν
Πρoθερμάνετε την σαντoυιτσιέρα. Όταν η φωτεινή λυχνία σβήσει, τoπoθετήστε τo σάντoυιτς
στις πλάκες. Κλείστε τις πλάκες με το κλείστρο ασφάλισης και σερβίρετε μετά από 2-3 λεπτά ή
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
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Τoστ με ντομάτα, μαρούλι και μοτσαρέλα
4 φέτες λευκό ψωμί ή oλικής αλέσεως
75γρ τυρί μοτσαρέλα, κομμένο σε λεπτές φέτες
1 ντομάτα κομμένη σε φέτες
2 φύλλα μαρούλι
Αλάτι και πιπέρι
Πρoθερμάνετε την σαντoυιτσιέρα. Όταν η φωτεινή λυχνία σβήσει, τoπoθετήστε τo σάντoυιτς
στις πλάκες. Κλείστε τις πλάκες με το κλείστρο ασφάλισης και σερβίρετε μετά από 2-3 λεπτά ή
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Προτού σερβίρετε ανοίξτε το τοστ και προσθέστε τα φύλλα
μαρούλι.
Τεχνικές προδιαγραφές
- Μοντέλο: S-627
- Τάση / Συχνότητα: 230V~50Hz
- Ισχύς: 700W

Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά
απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής
απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την
υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακή συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη
και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών,
το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.
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Εγγύηση
• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή
υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της
απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή
υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην
αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του
ελαττωματικού προϊόντος.
• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο,
λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες
λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη
εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:
· Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
· Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
· Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ:

X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα
Τηλ.: 210 6156400
Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr
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Safety Interlocks

Please read these instructions carefully before using the
appliance and save them for future reference. Please keep the
sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee
and Customer Service”)
• Please read the instructions for use carefully before using your
appliance for the first time.
• If you pass this appliance on to a third party, these operating
instructions must also be handed over.
• Incorrect operation and handling can lead to malfunction of the
appliance and injuries to the user.
• Do not use the appliance and its parts for other than the intended
use.
• Use only original accessories / spare parts as recommended by the
supplier and are specially designed for this appliance.
• This appliance is not suitable for commercial use.
• This product has been designed for domestic use only.
• Do not use the appliance outdoors.
• Before connecting the appliance to the supply mains, check that the
voltage indicated on the data plate of the appliance corresponds to that
of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use
the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service
Centres.
• Incorrect connection or use cancels the guarantee.
Caution: The parts of the appliance become hot during use.
Therefore, the appliance must only be held by the handle.
• Disconnect the power cord from the supply mains:
- Immediately after use
- When you do not use the appliance
- Before inserting or removing the plates
- Before cleaning and maintenance operations
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• Unplug the appliance in case of any malfunction and contact an
authorized BENRUBI Service Center.
Caution: To protect against the risk of electric shock do not immerse
the appliance, the power cord or the plug in water or other liquids. The
appliance must not come into contact with any liquid.
• Do not use the appliance with wet or damp hands.
• In case the appliance is wet, remove the power cord from the supply
mains and do not use it. Do not immerse your hands into water and
contact an authorised BENRUBI Service Centre.
• This appliance is not intended for use by children or persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge, unless they are under supervision and they have been
given specific instructions concerning the use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
• Never leave the appliance (whether or not it is in use) within the
reach of children without supervision.
• Make sure that you place the appliance out of the reach of children.
• Always supervise the appliance during use and unplug it when you do
not the appliance even for a short while.
• Never leave the appliance unattended during use.
• In the events of faults, defects or a suspected defect following a fall,
immediately remove the plug from the supply mains. Never operate the
defective appliance and contact an authorized BENRUBI Service
Center.
• Do not operate the appliance if the power cord or plug is damaged, if
the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner. To
avoid any risk, please contact an authorized BENRUBI service centre.
• Do not attempt to repair the damaged products by yourself. Any
repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL
THE GUARANTEE.
• Do not leave the power cord hanging over the edge of tables or
counters where it may be reached by children, or touching hot
surfaces.
• Never leave the power cord wrapped during use. Unwind it
completely.
• Do not use or place the appliance and its parts on top or near any
source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it
may get wet.
• Do not allow the appliance and the power cord comes into contact
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with any source of heat, direct sunlight etc. Keep the appliance away
from sharp edges or places with moisture.
• Place the appliance on a stable, anti thermal, flat surface.
• In order to prevent heat from building up, do not place and use the
appliance underneath a cupboard. Ensure that there is enough space
all around.
• Beware of the steam coming out of the appliance when you open the
plates after use.
• When the appliance should be turned off, always pull the plug; never
pull the plug by pulling the cord.
• Always check appliance, cord and plug after use. If the supply cord is
damaged, please contact an authorized BENRUBI Service Center.
• Make sure that the power cord does not come in contact with hot
surfaces. Do not move the appliance while in operation. Extreme
caution must be exercised when moving the appliance.
Caution: The temperature of accessible surfaces is high when the
appliance is in operation. Do not use the appliance near combustible
materials or any fabrics (i.e. curtains) which may catch a fire.
• Only use wooden utensils on the plates so that the non-stick ceramic
coating is not damaged.
• Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
• Store the unit out of the reach of children.
• For your safety, this appliance conforms to the applicable standards,
regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic
Compatibility, Environmental etc.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Parts of the Appliance

6.

5.
1.

2.

1. Handle
2. Handle clip
3. Bottom housing
4. Upper housing
5. Power indicator
6. Temperature indicator
7. Upper plate release button
8. Bottom plate release button

4.

3.

14
Before the First Use
• Read the instructions of use carefully and keep them for future reference.
• Remove all packaging.
• Wipe the grilling plates with a soft damp cloth and then dry them.
Caution: Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other
liquid.
• Unwind the power cord completely.
• Before the first use, οperate the appliance for 10 minutes with the plates closed.
• In case you have not cleaned the plates well, do not eat the first pieces of toast you have
grilled.
Note: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is
normal with many heating appliances and does not affect the safety of your appliance.

Use
• Connect the appliance into the mains socket.
• The power and temperature indicators illuminate indicating that the appliance is heating up.
• Keep the baking unit closed during warming up.
• Always heat up the appliance before grilling.
• As soon as the appliance heats up, the temperature indication light turns off.
• You can now begin grilling. Open the plates of the appliance using the handle and place the
sandwich on the bottom plate.
• Close the plates making sure that the handle clip is engaged.
• After completion of the grilling process unlock the handle clip and open the plates by the
handle.
• Remove the sandwich by using a flat wooden or heat resistant plastic spatula. Never use
sharp or metal objects (i.e. knives, metal spatulas, etc.) as they will damage the nonstick
coating of the plates.
• If you wish to continue grilling, close the appliance again and wait until the grilling plates have
reheated sufficiently. When temperature indicator turns on again you can repeat the toasting
process as described above.
• Keep the baking plates closed in the intervals between grilling.
• After completion of the grilling process unplug the appliance immediately. Keep the plates
open in vertical position and allow the appliance to cool down completely.
Caution: The grilling surfaces as well as the sides and top of the appliance get very hot. To
avoid the event of burns, avoid any contact. Hold the appliance only by the handle to open or
close the plates.
Caution: The appliance must always be positioned horizontally during use.
Removing the plates
• Always unplug the appliance and allow it to cool before removing grilling plates.
• Open the plates in vertical position.
• To remove the bottom plate, press firmly the bottom plate release button and the plate will
pop up slightly from the base. Grasp the plate with two hands and lift it out of the base.
• To remove the upper plate, press firmly the upper plate release button and the plate will pop
up slightly. Grasp the plate with two and lift it out of the appliance.
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Positioning of the plates
• To position the plates back into the appliance, make sure that the knobs located at the back
of the plates are inserted in the slots located on the main body of the appliance.
• Then press the plates firmly downwards to the main body until they are securely fastened
into place.

Care and Cleaning
• Always disconnect the appliance from the supply mains and allow it to cool down completely
before cleaning.
• It is easier to clean the appliance when it is slightly warm.
Caution: To prevent the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or other
liquids.
• Wipe the grill plates of the appliance with a soft, damp cloth to remove any food residues.
• To remove suborn food residues, remove the plates from the appliance and wash them with
warm water and a mild detergent. Rinse and dry the plates thoroughly before placing them
back into the appliance.
• Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents which may damage the non stick
plates.
• Never use metal utensils to remove food residues, like forks or knives, which can damage
the non stick surface of the plates
• Wipe the outer body of the appliance with a damp cloth. Do not clean the outer surface of the
appliance by using any abrasive sourcing pads or steel wool which may damage the finish.
Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
• The appliance is not dishwasher safe.

Storage
• Always unplug the appliance before storing.
• Always make sure the appliance is cool and dry before storing.
• Always store the appliance far from the reach of children.

Recipes
Cheese & ham toast
2-4 slices of dark or white bread
2 thick slices of cheese
2 slices of cooked ham
Preheat the grill. When the temperature indicator turns off, place the sandwiches on the plates.
Close the grill and serve after 2-3 minutes or according to your taste.
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Tomato, mozzarella and lettuce toast
4 slices of dark or white bread
75g grated or sliced cheese
Mozzarella cheese sliced
2 leafs of lettuce
Salt and black pepper
Preheat the grill. When the temperature indicator turns off, place the sandwiches on the plates.
Close the grill and serve after 2-3 minutes or according to your tastes. Before serving open the
sandwiches and add the lettuce leafs.

Technical Data
Model type: S-627
Voltage / Frequency: 230V~50Hz
Power: 700W

Safe Appliance Disposal

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be
taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing
this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative
consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and
enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and
resources.
As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is
marked with a crossed-out wheeled dustbin.

17
Guarantee & Customer Service
• BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective
materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting
purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the
retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre.
To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is
in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
• The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper
installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to
implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician
who does not belong to the BENRUBI Service Centers.
Also, the warranty does not cover the following indicative factors:
• Stains, discoloration or scratches.
• Burns due to exposure to heat or flame.
• Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:
H. BENRUBI & FILS SA
27 Aghiou Thoma str, GR15124
Maroussi - Athens
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr
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