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Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić 
się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w 
gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem 

programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, 

należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno 
używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod 
żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno 
dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem 
elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać 
tylko autoryzowane centrum serwisowe. 
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• Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód 
zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka. 

• Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij 
się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka 
ostrych lub gorących powierzchni. 

• Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło 
powierzchni. 

• Nie wolno dotykać gorącej powierzchni. Tylko dotknąć klamki i nosić rękawic 
ochronnych. 

• Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. 
• przewód zasilający, wtyczka lub urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub 

innych cieczach. 
• Jeśli urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast odłączyć go od 

zasilania. W każdym przypadku, urządzenie sięga do wody, gdy jest nadal 
podłączony do sieci elektrycznej. 

• Nie należy umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub 
elektrycznego lub w kuchence mikrofalowej. 

• Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, zawierające 
gorącego oleju lub innych gorących płynów. 

• Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zostaw przestrzeń wokół 
urządzenia około 50-70 cm, dla utrzymania odpowiedniej cyrkulacji powietrza. 

• Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia z / do źródła zasilania mokrymi 
rękami. 

• Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Zachować szczególną 
ostrożność, aby uniknąć oparzeń lub uszkodzenia osób lub uszkodzenie 
mienia. 

• Przed przeniesieniem oraz przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze 
odłączyć od zasilania i musi być całkowicie ostygnie. 

• Używaj na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na ciepło i. 
• Nie należy używać przedłużacza, ale jeśli używasz go należy upewnić się, że 

napięcie znamionowe podane na etykiecie produktu jest identyczna lub 
niższa od przedłużacza napięcia.Przedłużacz musi spełniać wszystkie 
obowiązujące normy w kraju. 
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
• Urządzenia bazowe zanurzać w wodzie i nie wystawiać go na działanie wody. 
• Zalecenie: Przed użyciem mogą ubiegać się cienką warstwę oleju plastry. 

Jeśli to konieczne, można zastosować olej w każdej chwili jest to konieczne, 
aby utrzymać teflonowe płytki wydajności. 

• Uwaga: Podczas pierwszego użycia urządzenia może wydobywać się dym, 
który jest całkowicie w porządku. Po kilku minutach dym znika. 
 

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 
• UWAGA: Nie używać tego produktu do gotowania i rozmrażania mrożonek. 

Wszystkie posiłki muszą być całkowicie rozmrożone. 
• Zamknij pokrywę. 
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Światła bursztynowej wskaźnik. 
• Zawsze rozgrzej zamkniętej pokrywie. Gdy urządzenie jest podgrzewane 
• (około 5 minut), zapala się zielona lampka. Otwórz pokrywę i umieść płytę na 

dole z drewnianych lub plastikowych potraw przygotowanych potraw na 
przykład. sandwich. 

• Nie używać naczyń metalowych. Może to spowodować uszkodzenie 
powierzchni teflonowej. 

• Uwaga: Czas pieczenia zależy od rodzaju i grubości żywności. 
• Zamknąć pokrywę i zabezpieczyć blokadą bezpieczeństwa. 
• Zielone światło włączy się podczas gotowania i wyłączać. Urządzenie 

utrzymuje odpowiednią temperaturę. Podczas pieczenia, opuścić pokrywę 
całkowicie zamknięty. 

• kanapka jest z grilla w ciągu 4-5 minut (lub dłużej - w zależności od potrzeb 
osobistych). 

• Gdy masz wrażenie, że jedzenie jest gotowe, zwolnić zatrzask 
bezpieczeństwa, otworzyć pokrywę i wyjąć kanapki, przy użyciu drewnianych 
lub plastikowych naczynia kuchenne. 

• Aby wznieść toast kolejną kanapkę, zamknąć pokrywę, aby utrzymać 
temperaturę. 

• Po użyciu należy odłączyć go od zasilania. 
• Gdy urządzenie jest fajne, czyste i wysuszyć. 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od 

zasilania i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia. 
• Urządzenie bazy za pomocą wilgotnej szmatki, gąbki lub papierowych 

ręczników.Instrumentu bazowego zanurzać w wodzie lub umieścić go pod 
bieżącą wodą. Suchą szmatką lub ręczniki papierowe. 

• Z tyłu urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub 
innych materiałów ściernych! 

• Aby usunąć pieczone na kawałki jedzenia, plastikowe naczynia używać tylko. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nominalny zakres napięcia 230 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Wejście ocenione 700 W 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów 
naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


