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Κωδ: ΜΠΡΑ1125 
TRISTAR BROWNIE MAKER 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Οδηγίες ασφαλείας 
- Παρακαλούµε διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες, και 
την απόδειξη αγοράς σας γιατί ενέχει θέση πιστοποιητικού εγγύησης. 
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες κινητικές ή 
νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση από κάποιον που είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 
- Αν αγνοηθούν οι οδηγίες ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές. 
- Για να προστατευτούν τα παιδία απέναντι στους κινδύνους της χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, παρακαλούµε βεβαιωθείτε 
ότι δεν αφήνετε ποτέ τη συσκευή αφύλακτη. Για αυτό σας προτείνουµε να επιλέξετε ένα αποθηκευτικό χώρο στον οποίο 
δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση τα παιδιά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν κρέµεται προς τα κάτω. 
- Αυτή η συσκευή είναι για οικιακή χρήση µόνο και µόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί. 
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. 
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιµοποιείτε ειδικά σύνεργα. 
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση. 
- Τυχόν επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτηµένα κέντρα επισκευής. 
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποθηκευµένη σε ξηρό περιβάλλον. 
- Είναι πολύ σηµαντικό να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή πάντα, διότι έρχεται σε απευθείας επαφή µε το φαγητό. 
- Ελέγξτε ότι τα Volt της συσκευής αντιστοιχούν στα Volt του σπιτιού σας. Volt συσκευής: AC220-240V 50Hz. Η πρίζα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 16Α.  
- Η συσκευή συµµορφώνεται µε όλα τα standards σχετικά µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (EMF). Αν γίνει σωστή χρήση και 
βάσει των οδηγιών ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου, η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση, βάσει των υφιστάµενων 
επιστηµονικών ευρηµάτων. 
- Μην µετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο και φροντίστε ώστε να µην µπλεχτεί. 
- Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και µην το τσακίζετε. 
- Επιτρέψτε στην συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και αποθηκεύσετε. 
- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία µην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή την συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο 
υγρό. 
- Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν αλλάζετε τα κινητά µέρη της συσκευής ή πριν τις εργασίες συντήρησης. 
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι χαλασµένο ή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί 
οποιαδήποτε φθορά. Για να αποφύγετε τον οποιονδήποτε κίνδυνο βεβαιωθείτε ότι τυχόν χαλασµένα καλώδια ή φις θα 
αντικατασταθούν από εξουσιοδοτηµένους τεχνίτες. Μην επισκευάζετε τη συσκευή µόνοι σας. 
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερµότητας 
- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιµοποιείτε. 
- Σηµ.: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εµπλοκής στο σύστηµα ελέγχου της θερµοκρασίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 
συνδέεται σε εξωτερική συσκευή ελέγχου της λειτουργίας, όπως χρονόµετρο, ή σε δίκτυο που θα προκαλέσει στη συσκευή 
ανά πάσα στιγµή να ανάψει η να σβήσει. 
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και δεν έρχεται σε επαφή µε καυτές 
επιφάνειες ή τις καυτές πλάκες ψησίµατος της συσκευής. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες, 
τραπεζοµάντηλα κλπ 
- Σας συµβουλεύουµε να παρεµβάλλετε ένα προστατευτικό θερµότητας µεταξύ της επιφάνειας εργασίας και της συσκευής, 
ώστε να αποφύγετε καψίµατα στις ευαίσθητες επιφάνειες. 
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µέσα στο λουτρό ή κοντά σε νεροχύτη γεµάτο µε νερό. Αν η συσκευή πέσει στο νερό µην 
επιχειρήσετε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να την πιάσετε, πριν πρώτα βγάλτε το φις από την πρίζα. 
 
 
Περιγραφή µερών συσκευής 
 
1.  Κόκκινος λαµπτήρας 
λειτουργίας 
2.  Πλάκες ψησίµατος 
3.  Βάση συσκευής 
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Πριν την πρώτη χρήση 
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από την συσκευή 
- Ελέγξτε ότι τα Volt της συσκευής αντιστοιχούν στα Volt του σπιτιού σας. Volt συσκευής: AC220-240V 50Hz. 
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε µία επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και επιτρέψτε τουλάχιστον 10 εκ περιθώριο περιµετρικά 
της συσκευής. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για σύνδεση µε άλλες συσκευές ή για εξωτερική χρήση. 
- Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή µπορεί να διαχέει καπνό και µυρωδιά, αυτό είναι φυσιολογικό. 
Χρήση 
- Ρίξτε µία µικρή ποσότητα µείγµατος στο κέντρο κάθε επιφάνειας ψησίµατος. Η τοποθέτηση του µείγµατος στις επιφάνειες 
πρέπει να γίνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ώστε να διασφαλιστεί το ταυτόχρονο ψήσιµο. 
- Κλείστε το σκέπασµα της συσκευής και πιέστε δυνατά. 
- Ο κόκκινος λαµπτήρας λειτουργίας θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη διάρκεια του ψησίµατος, υποδεικνύοντας ότι 
διατηρείτε η σωστή θερµοκρασία. 
- Ανάλογα µε τη ζύµη και τον επιθυµητό βαθµό ψησίµατος, η διάρκεια ψησίµατος θα κυµανθεί µεταξύ 6-8 λεπτών. 
- Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ψησίµατος, αφαιρέστε τα brownies από τη συσκευή. Χρησιµοποιήστε κάποιο µη 
αιχµηρό εργαλείο και ακουµπήστε τα brownies πάνω σε µία σχάρα έως ότου κρυώσουν. 
- Αν χρησιµοποιήσετε ακατάλληλη ζύµη, για παράδειγµα µε υπερβολικά πολλούς ξηρούς καρπούς ή φρούτα, η 
αντικολλητική επιφάνεια ψησίµατος µπορεί να χαλάσει. Για να το αποφύγετε αυτό, παρακαλούµε χρησιµοποιήστε τη 
συνταγή που θα βρείτε παρακάτω στο εγχειρίδιο χρήσης. Αυτή η συνταγή έχει δοκιµαστεί επαρκώς στη συγκεκριµένη 
συσκευή και δεν θα επηρεάσει την αντικολλητική επίστρωση. 
- Αν συσκευή σας δεν ψήσει σωστά τα brownies, µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Θα βρείτε µία λίστα µε 
χρήσιµες συµβουλές στην ενότητα «Συµβουλές». 
Συµβουλές 
- Το µείγµα του brownie πρέπει να είναι  πυκνό αλλά και αρκετά ρευστό ώστε να µπορεί να µεταφερθεί στην επιφάνεια 
ψησίµατος µε ένα κουτάλι. 
- Μετά το ψήσιµο, µην στοιβάζετε τα brownies το ένα πάνω στο άλλο, γιατί θα µαλακώσουν. Τοποθετήστε τα πάνω σε µία 
σχάρα ώστε να κρυώσουν. Αν το επιθυµείτε µπορείτε να τα διακοσµήσετε µε ζάχαρη, φρούτα ή ξηρούς καρπούς. 
- Αν τα brownies σας έχουν πιτσιλιές, πιθανώς τα υλικά ήταν σε διαφορετική θερµοκρασία µεταξύ τους. Για να 
εξασφαλίσετε ένα οµοιόµορφο χρώµα και αποτέλεσµα, αφήστε όλα τα υλικά σε θερµοκρασία δωµατίου για µία ώρα πριν τη 
χρήση. 
- Αν το µείγµα είναι πολύ υδαρές, προσθέστε λίγο αλεύρι. 
- Τα brownies είναι υπέροχα όταν τρώγονται ζεστά. Αν θέλετε να τα αποθηκεύσετε, χρησιµοποιήστε στο µείγµα µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε λιπαρή ουσία, επιτρέψτε τα κρυώσουν εντελώς και αποθηκεύστε σε αεροστεγή συσκευασία, στην 
κατάψυξη. 
- Αν τα brownies δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιµοποιήθηκε σωστά και ότι το 
µείγµα παρασκευάστηκε σωστά βάσει της συνταγής. 
Συνταγή Βασική συνταγή για brownies 
16 µε 20 κοµµάτια 
Συστατικά 
- 150γρ σοκολάτα υγείας 
- 150γρ βούτυρο 
- 125γρ ζάχαρη κρυσταλλική 
- 125γρ ζάχαρη άχνη 
- 1 βανίλια 
- 150γρ αλεύρι που φουσκώνει µόνο του 
- ½ κουταλιά του γλυκού αλάτι 
- 4 αυγά (µέτριου µεγέθους) 
Προετοιµασία 
1. Σπάστε τη σοκολάτα σε κοµµάτια. Λιώστε την σοκολάτα µε το βούτυρο σε χαµηλή φωτιά. Ανακατεύετε τακτικά. 
2. Αφαιρέστε το µείγµα της σοκολάτας από τη φωτιά όταν έχει λιώσει εντελώς. 
3. Προσθέστε τη ζάχαρη, τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια στο µείγµα της σοκολάτας. 
4. Προσθέστε το αλεύρι και το αλάτι στο µείγµα της σοκολάτας. 
5. Ενώ ανακατεύετε, προσθέστε 4 αυγά στο µείγµα. Ανακατέψτε καλά. 
6. Τοποθετήστε µία µικρή ποσότητα µείγµατος στο κέντρο κάθε επιφάνειας ψησίµατος. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει 
γρήγορα ώστε να εξασφαλίσετε ταυτόχρονο ψήσιµο όλων των brownies. 
7. Κλείστε το καπάκι και κρατήστε πατηµένο για σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
8. Ανάλογα µε το µείγµα και το επιθυµητό βαθµό ψησίµατος, ο χρόνος ψησίµατος κυµαίνεται µεταξύ 6-8 λεπτών. 
Συµβουλή: Αν το επιθυµείτε, προσθέστε στο µείγµα 50 γρ κοµµένα καρύδια στο µείγµα 
Καθαρισµός και φροντίδα 
- Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή να κρυώσει. 
- Καθαρίστε τις επιφάνειες ψησίµατος µε ένα νωπό πανί ή µία µαλακή βούρτσα. 
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής µε ένα νωπό πανί. Μην χρησιµοποιείται σκληρές καθαριστικές ουσίες, σκληρά 
σφουγγάρια ή σύρµα, που θα χαλάσουν τη συσκευή. 
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Η συσκευή δεν µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων. 
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Tεχνικά χαρακτηριστικά  
Παροχή ρεύµατος: Αντάπτορας AC 

Βολτ εισόδου: 240 V AC 50/60 Hz 

Κατανάλωση: 800 W 

Μοντέλο : BG-23 (TRISTAR BROWNIE MAKER) 

Κωδικός αναφοράς : SA-1125  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.  
• Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. 
• Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή 

τιµολόγιο) 
• Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. 
• Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, 

εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των 

προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing 
Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

• H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
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