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WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1.		 	Sprzedawca	ponosi	odpowiedzialność	za	wady	fizyczne	przedmiotu	w	okresie	24	miesięcy	od	daty	sprzedaży.	
Gwarancja	dotyczy	wyrobów	zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Ujawnione	w	tym	okresie	wady	będą	usuwane	bezpłatnie	przez	wymienione	w	karcie	gwarancyjnej	zakła-
dy	serwisowe	w	terminach	nie	dłuższych	niż	14	dni	od	daty	dostarczenia	sprzętu	do	zakładu	serwisowego	 
(na	podstawie	prawidłowo	wypełnionej	przez	punkt	sprzedaży	niniejszej	karty	gwarancyjnej).	W	wyjątko-
wych	przypadkach	termin	ten	może	być	wydłużony	do	21	dni	–	jeżeli	naprawa	wymaga	sprowadzenia	czę-
ści	od	producenta.

2.			 	Reklamujący	powinien	dostarczyć	sprzęt	do	punktu	przyjęć	najlepiej	w	orginalnym	opakowaniu	fabrycznym	
lub	innym	odpowiednim	do	zabezpieczenia	przed	uszkodzeniami.	Dotyczy	to	również	wysyłki	sprzętu.	Jeżeli	
w	pobliżu	miejsca	zamieszkania	nie	ma	punktu	przyjęć,	reklamujący	może	wysłać	pocztą	sprzęt	do	naprawy	 
w	centralnym	punkcie	serwisowym	w	Mińsku	Mazowieckim,	na	koszt	gwaranta.

3.		 Zgłoszenie	wady	lub	uszkodzenia	sprzętu	przyjmowane	są	przez	punkty	serwisowe.
4.		 Nabywcy	przysługuje	prawo	wymiany	sprzętu	na	nowy	lub	zwrot	gotówki	tylko	w	przypadku	gdy:
	 	 •	w	serwisie	stwierdzono	wadę	fabryczną	niemożliwą	do	usunięcia
	 	 •		w	okresie	gwarancji	wystąpi	konieczność	dokonania	3	napraw,	a	sprzęt	nadal	wykazuje	wady	uniemożliwia-

jące	eksploatację	zgodną	z	przeznaczeniem.
5.		 W	przypadku	wymiany	sprzętu,	okres	gwarancji	dla	sprzętu	liczy	się	od	daty	jego	wymiany.
6.			 	Pojęcie	„naprawa”	nie	obejmuje	czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi	 (np.	bieżąca	konserwacja,	 

odkamienianie),	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	własnym	zakresie.
7.		 Gwarancją	nie	są	objęte:
	 	 a)		elementy	szkalne	(np.	dzbanki,	 talerze),	sznury	przyłączeniowe	do	sieci,	wtyki,	gniazda,	żarówki,	noże,	 

elementy	eksploatacyjne	(np.	filtry,	worki,	misy,	blendery,	noże,	tarki,	wirówki,	pokrywy,	uchwyty	noża),
	 	 b)			uszkodzenia	mechaniczne,	termiczne,	chemiczne	i	wszystkie	inne	spowodowane	działaniem	bądź	zanie-

chaniem	działania	przez	Użytkownika	albo	działaniem	siły	zewnętrznej	(przepięcia	w	sieci,	wyładowania	
atmosferyczne,	przedmioty	obce,	które	dostały	się	do	wnętrza	sprzętu,	korozja,	pył,	etc.),

	 	 c)	uszkodzenia	wynikłe	wskutek:	
	 	 •	samodzielnych	napraw
	 	 •	przeróbek	i	zmian	konstrukcyjnych	dokonywanych	przez	użytkownika	lub	osoby	trzecie
	 	 •		okoliczności,	za	które	nie	odpowiada	ani	wytwórca	ani	sprzedawca,	a	w	szczególności	na	skutek	niewłaści-

wej	lub	niezgodnej	z	instrukcją	instalacji,	użytkowania,	braku	dbałości	o	sprzęt	albo	innych	przyczyn	leżą-
cych	po	stronie	użytkownika	lub	osób	trzecich

	 	 d)	celowe	uszkodzenia	sprzętu,
	 	 e)		czynności	konserwacyjne,	wymiana	części	posiadających	określoną	żywotność	(bezpieczniki,	żarówki,	etc.),
	 	 f)		czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi,	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	

własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	np.	zainstalowanie,	sprawdzenie	działania,	etc.
8.		 	Samowolne	 zmiany	 wpisów	 w	 karcie	 gwarancyjnej	 powodują	 utratę	 gwarancji.	 Karta	 gwarancyjna	 bez	 

wpisanej	nazwy	urządzenia,	typu,	nr	fabrycznego,	dołączonego	dowodu	zakupu,	wpisania	daty	sprzedaży	oraz	 
czytelnej	pieczątki	sklepu	jest	nieważna.

9.		 	Sprzęt	przeznaczony	jest	wyłącznie	do	użytku	domowego,	w	przypadku	innego	użytkowania	traci	gwarancję.
10.	 		Gwarancja	na	sprzedany	towar	konsumpcyjny	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	kupują-

cego	wynikających	z	niezgodności	towaru	z	umową.
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Opiekacz do kanapek/gofrownica/grill 3 w 1 ST- 1600
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA. SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ NALEŻY POŚWIĘCIĆ WSKAZÓWKOM BEZPIECZEŃSTWA. INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA 
PROSIMY ZACHOWAĆ, ABY MOGLI PAŃSTWO Z NIEJ KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ W TRAKCIE PÓŹNIEJSZEJ 
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.
JEŚLI	 URZĄDZENIE	 ZOSTANIE	 PRZEKAZANE	OSOBIE	 TRZECIEJ,	 NALEŻY	 RÓWNIEŻ	 PRZEKAZAĆ	NINIEJSZĄ	
INSTRUKCJĘ	OBSŁUGI.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzeń!

Nie dotykaj bezpośrednio gorących powierzchni. Używaj przeznaczonych do tego celu 
uchwytów lub gałek.
Nieprawidłowa eksploatacja i obsługa mogą prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i ura-
zu użytkownika. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, poniższe podstawowe środki powinny 
być zawsze przestrzegane.
 1. Upewnij się, że napięcie sieci jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 2.  Nie dopuszczaj, aby przewód elektryczny zwisał poza krawędzią stołu/blatu lub dotykał powierzch-

ni nagrzanych.
 3.  Nie podłączaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po stwierdzeniu jego nie-

sprawności bądź, jeżeli zostało ono uszkodzone w jakikolwiek sposób – w takim przypadku przekaż 
urządzenie do najbliższego przedstawiciela serwisu producenta. Nie wolno włączać urządzenia, które 
upadło.

 4.  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przed-
stawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

 5.  Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia 
do zabawy.

 6.  Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzo-
rowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozu-
mie zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być wy-
konywana przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane. Przechowuj urządzenie i jego 
przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

 7.  Używanie dodatkowych akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować 
pożar, porażenie elektryczne lub zranienie.

 8.  Jeżeli nie używasz urządzenia wyłącz je i odłącz wtyczkę przewodu elektrycznego. Jest to szczegól-
nie ważne przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Zawsze ostudź urządzenie przed założe-
niem lub wyjmowaniem części i przed czyszczeniem. 

 9.  W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami ciała, nie należy zanurzać urzą-

PL
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Opiekacz do kanapek/gofrownica/grill 3 w 1 ST- 1600
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

dzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Jeśli tak się stało, nie używaj tego urządze-
nia dłużej.

10.  To urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne w two-
im domu jest dobrze uziemione.

11.  NALEŻY uważać na parę, która wydostaje się spod płyt grzejnych podczas pracy urządzenia, szcze-
gólnie podczas jej otwierania.

12. Każdorazowo upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, suchej, płaskiej powierzchni.
13.  Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, lub na-

grzanego piekarnika, piecyka. 
14. Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczenia
15. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.. 
16.  Nie wolno używać urządzenia w pobliżu firanek oraz innych łatwo palnych materiałów/przedmiotów.
17. Nie używaj do czyszczenia płytek wełny stalowej lub innego materiału ściernego 
18.  Nigdy nie należy wkładać do urządzenia zbyt dużych kawałków żywności lub folii metalowej lub in-

nych przyborów. 
19.  Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czaso-

wego lub pilota zdalnego sterowania.
20.  Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych za-

stosowań, takich jak:
– w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
– w gospodarstwach agroturystycznych;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
– w obiektach typu „bed and breakfast”.

21.  Nie przykrywaj i nie wkładaj do urządzenia opakowań z folii metalowych lub innych materiałów. 
Grozi to porażeniem prądem lub powstaniem pożaru.

22.  Nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
23.  Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub zastoso-

waniem urządzenia niezgodnym z jej przeznaczeniem.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1.		Usuń	wszystkie	elementy	opakowania.	Rozwiń	całkowicie	
przewód	zasilający.

2.		Płyty	grzejne	należy	dokładnie	wyczyścić	wilgotną	ścierecz-
ką,	a	następnie	osuszyć.

3.		Podłączyć	do	źródła	prądu	(zapali	się	czerwona	lampka	kon-
trolna)	w	celu	nagrzania	urządzenia,	do	momentu	kiedy	włą-
czy	się	zielona	lampka	kontrolna,	sygnalizując,	że	urządze-
nie	jest	gotowe	do	pracy.

4.		Posmarować	 płyty	 grzejne	 masłem	 lub	 rozprowadzić	 olej	
spożywczy.

5.		W	przypadku	pierwszego	użycia	urządzenia	może	wydoby-
wać	się	ostry	zapach.	Jest	to	normalna	reakcja	i	ustępuje	po	
pewnym	czasie.

6. UWAGA: należy pamiętać, że istnieje ryzyko 
pożaru podczas pracy urządzeń elektrycznych. Za-
wsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
przeciw pożarowego.
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OPIS URZADZENIA

A	 	Zielona	lampka	kontrolna	sygnalizująca	gotowość	urządze-
nia	do	pracy.

B	 Czerwona	lampka	kontrolna	zasilania.
C	 Zaczep	zamykający.
D	 Płyty	grzejne
E	 Pokrywa	górna
F	 Pokrywa	dolna

OBSŁUGA GOFROWNICY
		1.		Ustaw	 urządzenie	 na	 stabilnej	 powierzchni	 odpornej	 na	 

ciepło.
		2.		Należy	 podłączyć	 urządzenie	 do	 źródła	 prądu,	 zapali	 się	

czerwona	 kontrolka	 sygnalizująca	 nagrzewanie	 się	 urzą-
dzenia.

		3.		Zamknąć	pokrywę	do	uzyskania	odpowiedniej	temperatu-
ry,	urządzenie	będzie	gotowe	do	pracy	kiedy	zapali	się	zie-
lona	lampka	kontrolna.

		4.		Na	płytach	grzejnych	rozprowadzić	odrobinę	masła	lub	olej	
spożywczy.

		5.		Po	 zapaleniu	 się	 zielonej	 lampki	 kontrolnej	można	 nalać	
ciasto	 na	 płyty	 grzejne,	 po	 czym	 zamknąć	 pokrywę.	Nie	
zamykaj	zaczepu.	Zamknięcie	zaczepu	nie	pozwoli	gofrom	
wyrosnąć.

		6.		Nie	należy	nakładać	zbyt	dużo	ciasta	na	raz,	lub	ciasta	,	któ-
re	jest	zbyt	rzadkie.	Ciasto	należy	nakładać	na	środek	każ-
dej	płyty	grzejnej.

		7.		Należy	sprawdzać	stan	gofrów	podczas	pieczenia,	unosząc	
pokrywę,	uważając	na	parę	wydostającą	się	z	urządzenia.	
Gofry	są	gotowe	do	spożycia	w	momencie	kiedy	będą	mia-
ły	lekko	brązowy	kolor.

		8.		Aby	 wyciągnąć	 gotowe	 gofry	 z	 urządzenia	 należy	 uży-
wać	drewnianych	narzędzi.	Nie	wolno	używać	metalowych	 

i	 ostrych	 narzędzi	 do	 wyciągania	 gofrów	 z	 urządzenia,	
może	to	spowodować	uszkodzenie	płyt	grzejnych.

		9.		W	 przypadku	 przygotowywania	 następnej	 porcji	 gofrów,	
należy	 zamknąć	 pokrywę,	 aby	 utrzymać	 stałą	 temperatu-
rę	–	zielona	lampka	kontrolna	będzie	pokazywać	pracę	ter-
mostatu.

10.		Po	zakończeniu	pracy	należy	wyciągnąć	wtyczkę	z	gniazda	
zasilającego	 i	poczekać	do	całkowitego	ostygnięcia	urzą-
dzenia.

11.		Po	 każdym	 użyciu	 urządzenia	 należy	 starannie	 usunąć	
wszelkie	 pozostałości	 po	 żywności	 i	 umyć	 urządzenie	
zgodnie	ze	wskazówkami	zamieszczonymi	poniżej.

  Ostrzeżenie: Nie wolno dotykać płyty grzew-
czej podczas pracy. Płyty są bardzo gorące, mogą 
wystąpić poparzenia.
		W	przypadku	 awarii	 lub	 uszkodzenia	 urządzenia	 należy	 do-
starczyć	je	Sprzedawcy	albo	Autoryzowanemu	Punktowi	Ser-
wisowemu	w	celu	przeprowadzenia	naprawy	lub	wymiany.

OBSŁUGA OPIEKACZA:
1.		Ustaw	urządzenie	na	stabilnej	powierzchni	odpornej	na	cie-
pło.	

2.		Należy	 podłączyć	 urządzenie	 do	 źródła	 prądu,	 zapali	 się	
czerwona	 kontrolka	 sygnalizująca	 nagrzewanie	 się	 urzą-
dzenia.	

3.		Zamknąć	pokrywę	do	uzyskania	odpowiedniej	temperatu	ry,	
urządzenie	będzie	gotowe	do	pracy	kiedy	zapali	się	zie	lona	
lampka	kontrolna.	

4.		Teraz	otwórz	opiekacz	i	połóż	kromki	na	gorące	płyty.

PAMIĘTAJ, PŁYTY GRZEJNE OPIEKACZA SĄ  
BARDZO GORĄCE.
Urządzenie	 musi	 być	 całkowicie	 zamknięte	 i	 dociśnięte	 
w	czasie	nagrzewania	płyt	i	zapiekania.

5.		Gdy	wskaźnik	gotowości	jest	włączony,	zapiekanie	trwa	2-3	
minut.	Czas	ten	należy	traktować	orientacyjnie,	gdyż	prak-
tycznie	zależy	on	od	indywidualnych	upodobań	użytkowni-
ka.	 Po	 zapieczeniu,	 otwórz	 urządzenie	 i	 wyjmij	 produk-
ty.	 Do	 wyjęcia	 kanapki	 użyj	 drewnianej	 lub	 plastikowej	
żaroodpor	nej	 łopatki.	Nie	używaj	noża	 lub	widelca	ani	 in-
nych	metalo	wych	 przedmiotów.	Mogłoby	 dojść	 do	 uszko-
dzenia	 nieprzy	wierającej	 powierzchni.	 Urządzenie	 może	
być	 również	 wy	łączone	 w	 dowolnym	 momencie	 poprzez	
odłączenie	prze	wodu	zasilającego	z	gniazda.

6.	Wyłącz	urządzenie	z	sieci.

UWAGA: 
 Nie wkładaj zbyt dużo jedzenia do urządzenia  
– może być problem z zamknięciem. Nigdy nie za-
mykaj go z nadmierną siłą, może to spowo dować 
uszkodzenie uchwytu.

B A

DE F

C
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ZASADY UŻYWANIA PŁYT GRZEJNYCH GRILLA
Najlepsze	rezultaty	przy	grillowaniu	uzyskuje	się	w	położeniu	
zamkniętym	opiekacza	z	pokrywą	mocno	dociśniętą.
W	pierwszej	kolejności	włóż	płyty	grzejne	grilla	w	położenie	
jak	opisano	niżej.	Otwórz	opiekacz	odciągając	w	górę	zapad-
kę	 zamka	 na	 pokrywie	 górnej	 unosząc	 pokrywę	 uchwytem.	 
W	czasie	podgrzewania	płyt	urządzenie	musi	być	całkowicie	
zamknięte.	Podczas	grillowania	cienkich	produktów	jak	piersi	
kurze,	może	okazać	się	niemożliwe	szczelne	zamknięcie	opie-
kacza	zapadką	zamka	na	uchwycie.
W	takim	przypadku	pozostaw	pokrywę	niedomkniętą.
Przed	pierwszym	użyciem	opiekacza	jako	grilla	posmaruj	pły-
ty	 grzejne	 grilla	 cienką	warstwą	oleju	 roślinnego.	Nie	 stosuj	
do	smarowania	płyt	grzejnych	produktów	o	niskiej	zawartości	
tłuszczu,	ponieważ	nie	nadają	się	do	tego	celu.	Zaleca	się	olej	
roślinny	lub	masło.
1.		Włóż	wtyczkę	przewodu	do	gniazda	opiekacza	i	włącz	go.	
Świecąca	 czerwona	 lampka	 włącznika	 wskazuje,	 że	 opie-
kacz	jest	włączony.

2.		Gdy	wskaźnik	zielony	zgaśnie	oznacza	 to,	że	grill	 jest	na-
grzany	i	gotowy	do	użycia.

3.		Teraz	otwórz	i	ułóż	produkty	na	płycie	grzewczej	używając	
termicznie	odporną	plastikową	lub	drewnianą	łopatkę.

4.		ZACHOWAJ MAKSYMALNĄ OSTROŻNOŚĆ, PO-
NIEWAŻ POKRYWY URZĄDZENIA I PŁYTY GRZEJ-
NE GRILA SĄ BARDZO GORĄCE.

5.		Zalecamy	obrócić	grillowane	produkty	w	połowie	procesu	
pieczenia	dla	zapewnienia	równego	opieczenia.

6.		Gdy	grillowane	produkty	są	gotowe,	wyjmij	 je	za	pomocą	
odpowiednich	przyborów.

7.		Pamiętaj	 o	 ponownym	 nagrzaniu	 płyt	 przed	 grillowaniem	
następnych	porcji.

ZAMIANA PŁYT GRZEJNYCH
Zanim	przystąpisz	do	zamiany	płyt	grzejnych	w	pierwszej
kolejności	wyłącz	urządzenie	i	pozostaw	do
czasu	wystygnięcia.
Aby	wyjąć	płyty:
Wciśnij	dwa	przyciski	zwalniające	płyty	grzejne	znajdujące	sie	
na	wewnętrznych	stronach	obudów		i	wyjmij	płyty.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyść	urządzenie	po	każdym	użyciu.
1.		Odłącz	urządzenie	od	zasilania	 i	odczekaj	przed	czyszcze-
niem	do	całkowitego	ostudzenia.

2.		Nieprzywierającą	powierzchnię	płyt	podgrzewających	nale-
ży	 po	 każdym	użyciu	wyczyścić.	Dzięki	 temu	nie	 dojdzie	
do	nawarstwiania	 się	przypieczonych	 resztek	 jedzenia.	Do	
czyszczenia	użyj	delikatnie	zwilżonej,	miękkiej	ściereczki.	
Jeśli	na	płytach	pozostały	przypieczone	resztki	jedzenia,	po-
krop	je	roztworem	wody	i	neutralnego	środka	do	mycia	na-
czyń.	Po	zastosowaniu	środka	do	mycia	naczyń	wytrzyj	pły-
ty	czystą	zwilżoną	ściereczką.

3.		Zewnętrzną	obudowę	urządzenia	wytrzyj	delikatnie	zwilżo-
ną,	miękką	ściereczką,	a	następnie	wytrzyj	ją	do	sucha.

4.		Do	 czyszczenia	 nie	 używaj	 środków	 czystości	 zawierają-
cych	elementy	ścierne,	benzynę	i	rozpuszczalniki.

5.		Po	 czyszczeniu,	 należy	 zamknąć	 i	 zablokować	 zamkiem	
uchwyt	urządzenia.

6.		Urządzenie	 należy	 przechowywać	 w	 suchym	 i	 chłodnym	
miejscu,	niedostępnym	dla	dzieci.	Można	go	ustawić	w	pio-
nie	w	celu	zminimalizowania	przestrzeni.

7.		Nie	myj	urządzenia	pod	bieżącą	wodą	ani	nie	zanurzaj	go	 
w	wodzie	lub	innej	cieczy.

DANE TECHNICZNE:
MOC:	900-1100	W
NATĘŻENIE:	50/60	Hz
ZASILANIE:	220-240	V~

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA
Po	zakończeniu	okresu	użytkowania	nie	wolno	usuwać	niniej-
szego	produktu	poprzez	normalne	odpady	komunalne	lecz	na-
leży	go	oddać	do	punktu	zbiórki	 i	 recyklingu	urządzeń	elek-
trycznych	i	elektronicznych.	Informuje	o	tym	sym-
bol,	umieszczony	na	produkcie,	 instrukcji	obsługi	
lub	opakowaniu.	Zastosowane	w	urządzeniu	 two-
rzywa	 nadają	 się	 do	 powtórnego	 użycia	 zgodnie	 z	 ich	 ozna-
czeniem.	 Dzięki	 powtórnemu	 użyciu,	 wykorzystaniu	 mate-
riałów	 lub	 innym	 formom	wykorzystania	 zużytych	 urządzeń	
wnoszą	Państwo	istotny	wkład	w	ochronę	naszego	środowiska.	 
Informacji	o	właściwym	punkcie	usuwania	zużytych	urządzeń	
udzieli	Państwu	administracja	gminna.

Waga:	2,60	kg	℮
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IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: Hot surface! Risk of burns!

These instructions should be saved for future.
When using electrical appliances, the below basic precautions should always be followed, inclu-
ding the following. 
  1. Read all instructions. 
  2.  Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the  

appliance.  
  3. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.  
  4.  Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or 

has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for 
examination, repair or adjustment. 

  5.  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a simi-
larly qualified person in order to avoid a hazard. 

  6.  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
  7.  The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric 

shock or injury to persons.  
  8.  Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always allow to cool before putting on or 

taking off parts, and before cleaning the appliance. 
  9.  The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced phy-

sical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given su-
pervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards in-
volved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children unless they are older than 8 and supervised.  

10. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 
11.  To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse the appliance, cord or 

plug in water or other liquid. If this has happened, do not use this appliance any more; dispose of 
the appliance. 

12.  This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your 
house is well earthed.  

13. Do not leave the machine on unattended. 
14. Always use the appliance on a secure, dry level surface. 
15. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 
16. Do not use outdoors. 
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17. Do not use appliance for other than its intended use. 
18. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material. 
19. Never insert oversized food or metal foil or other utensils into the appliance.  
20. Do not touch hot surface. Use handle or knobs only.  
21.  This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: 

– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 
– Farm houses; 
– By clients in hotels, motels and other residential type environments;  
– Bed and breakfast type environments.  

22.  The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote  
– control system.  

23. The  outer surface may get hot when the appliance is operating.
PARTS DESCRIPTION 

UK

B
A

D

E
F

C

A.		Ready	lamp
B.		Power	lamp
C.		Handle	clip
D.		Baking	plate
E.		Bottom	shell
F.		Top	shell
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BEFORE FIRST-TIME USE
There	will	be	a	slight	smell	when	the	appliance	is	heated	for	the	
first	time.	Ensure	that	there	is	sufficient	ventilation,	for	example	
open	a	window.	Before	baking	a	waffle	for	the	first	time	with	
your	new	appliance,	you	must	heat	 it	up	once	without	batter.	
Possible	manufacturing	residue	will	be	removed	by	doing	so.
1.	Remove	all	packaging	material.
2.	Unfold	the	upper	part	of	the	casing.
3.	Wipe	the	waffle	plates	with	a	damp	cloth.

Caution: The appliance becomes hot during use. 
If necessary, use oven gloves and only touch the 
appliance using the handle provided.
Caution: Place the appliance on an even surface 
that is resistant to heat and splashes.
Fully unwind the power cord before use to prevent 
over heating. 

OPERATION WAFFLE MAKER
1.		Place	 the	 appliance	 on	 an	 even	 surface	 that	 is	 resistant	 to	
heat	and	splashes.

2.		Connect	 the	 appliance	 to	 an	 appropriate	 socket.The	 red	
indicator	light	shows	that	the	appliance	is	heating	up.	

3.		As	 soon	 as	 the	 selected	 temperature	 is	 reached,	 the	 red	
indicator	 light	 goes	 off	 and	 the	 green	 one	 lights	 up.	 The	
appliance	is	ready	for	baking.

4.		Grease	 the	 waffle	 plates	 with	 a	 brush	 dipped	 in	 a	 bit	 of	
cooking	oil.

5.		Put	a	spoon	full	of	batter	into	the	centre	of	each	of	the	lower	
baking	plate	halves.Fold	down	the	upper	part	of	the	casing.
Do	not	close	the	handle	clip.	Closing	the	handle	clip	will	not	
allow	the	waffles	to	grow.

6.		Do	not	place	too	much	batter	or	batter	that	is	too	liquid	into	
the	appliance,	otherwise	 too	much	steam	and	perhaps	also	
batter	will	emanate	from	the	handle	area.

7.		At	 the	end	of	 the	baking	process,	 the	green	indicator	 lamp	
lights	up	again.	If	the	waffle	is	not	brown	enough,let	it	bake	
a	moment	longer.

8.		Caution: To avoid damaging the non-stick 
coating of the waffle plates, only use heat-
resistant wooden or plastic utensils to remove 
the waffles.

9.		After	use,	remove	the	mains	plug	from	the	socket	and	allow	
the	appliance	to	cool	fully	before	cleaning	it.

CAUTION: 
1.  Never using sharp fork or knife to remove the 

food as this would damage the non-stick coat-
ing of cooking surface. Use heat-resistant wood 
or plastic utensils only.

2.  Before unclipping the heating plate make sure 
the appliance has been disconnect from power 
supply and heating plate is cool enough.

3.   Warning: Never touch the heating plate dur-
ing operation. As the heating plates are very 
hot scalding may occur if touched the heating 
plates. 

OPERATION SANDWICH MAKER:
		1.	Connect	the	appliance	to	an	appropriate	socket.
		2.		The	control	lights	illuminate	and	the	toasting	surfaces	heat	

up.
		3.		The	 appliance	 must	 be	 heated	 up	 before	 grilling,	 In	 the	

meantime	prepare	your	food.
		4.		As	 soon	as	 the	appliance	has	heated	up,	 the	control	 light	

goes	out.
		5.	You	can	now	begin	grilling.
		6.	Open	the	appliance	at	the	catch.
		7.	Close	the	appliance,	making	sure	that	catch	is	engaged.

Caution: If the foods have too much filling on, 
it will not be possible to close the appliance. 
Take some of the filling off. Never use force to 
close the appliance.

		8.		During	 toasting	 the	 temperature	 regulating	 thermostat	
switches	off	and	on	again.	The	control	light	also	switches	
off	and	on	again.

		9.		After	 completion	 of	 the	 grilling	 process	 (approx.	 2-3	
minutes)	open	the	catch	and	remove	the	foods	with	the	help	
of	a	flat	wooden	or	plastic	spatula.	Never	use	sharp	or	metal	
object	(e.g.knives,	metal	spatulas,	etc.)	as	this	will	damage	
the	teflon	coating.

10.		If	you	wish	to	grill	move	food,	close	the	appliance	again	and	
wait	until	the	toasting	surfaces	have	reheated	sufficiently.

11.		When	the	control	light	illuminates	again	you	can	repeat	the	
toasting	process	as	described	above.
After	 completion	 lf	 the	 grilling	 process	 disconnect	 the	
mains	plug	 immediately.	With	 the	appliance	open	allow	it	
to	cool	down.

SANDWICH MAKER/WAFFLE MAKER/GRILL 3 in 1 ST- 1600
INSTRUCTION MANUAL
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Caution:
The grilling surfaces as well as the sides and top 
of the appliance get very hot. Avoid any contact. 
Danger of burning! Only hold by the handle.
The	appliance	must	always	be	positioned	horizontally	during	
use.

HOW TO USE GRILL PLATES
The	best	results	while	grilling	are	achieved	when	the	sandwich	
toaster	is	closed	and	its	covers	are	pressed	tightly.
First,	 put	 the	 grilling	 plates	 in	 the	 position	 described	 below.	
Open	the	sandwich	toaster	by	pushing	the	lid	latch	and	lifting	
the	 lid	 handle.	When	 the	 plate	 is	 heated,	 the	 appliance	must	
be	closed	tightly.	When	grilling	thin	products	such	as	chicken	
breasts	 it	may	 be	 not	 possible	 to	 close	 tightly	 the	 sandwich	
toaster	using	the	lid	latch	on	the	grip	handle.	In	this	case	leave	
the	lid	as	it	is.	Before	using	the	sandwich	toaster	for	grilling	for	
the	first	time,	spread	a	thin	layer	of	vegetable	oil	on	the	grilling	
plates.	 Do	 not	 use	 low	 fat	 products	 for	 buttering	 the	 plates	
because	they	are	not	fit	for	this	purpose.	Butter	or	vegetable
oil	is	recommended:
1.		Plug	 the	 cord	 into	 the	 socket	 in	 the	 sandwich	 toaster	 and	
switch	 it	 on.	The	 red	 lamp	on	 indicates	 that	 the	 sandwich	
toaster	is	switched	on.

2.		When	the	green	indicator	goes	off	it	means	that	the	sandwich	
toaster	has	reached	a	required	temperature	and	is	ready	for	
use.

3.		Now	open	the	toaster	and	put	the	products	on	the	plate	using	
a	heat	resistant	or	wooden	spatula.

4.		BE VERY CAUTIOUS BECAUSE THE COVERS OF 
AND PLATES OF THE APPLIANCE ARE VERY HOT.

5.		To	ensure	even	 toasting	you	should	 turn	over	 the	products	
halfway	through	the	process	of	toasting.

6.		When	 the	 grilled	 products	 are	 ready,	 take	 them	 out	 using	
suitable	utensils.

7.		Remember	 to	 heat	 the	 plates	 again	 before	 grilling	 next	
servings.

REPLACEMENT OF THE PLATES
Before	replacing	the	plates,	switch	off	the	appliance	first	and	
leave	it	to	cool.
To	remove	the	plates:
Press	 the	 two	 quick-release	 buttons	 of	 the	 appliance	 and	
remove	the	plates.

CLEANING AND MAINTENANCE 
Clean the appliance every time after use. 
Unplug the appliance from power supply and wait it 
completely cool before cleaning
INSIDE: use a soft wet cloth to wipe the heating surfaces 
and dry thoroughly.
OUTSIDE: Wipe with a soft cloth which has been rinsed 
almost dry in warm soapy water, and dry with a soft cloth.

1.  Note: Never use the abrasive cleaner or 
rough scouring pad to wipe the heating plates 
otherwise the non-stick coating would be easily 
damaged.

2.		After	cleaning,	close	and	lock	the	appliance	by	snapping	the	
handle	fastener	into	the	handle.

3.		Store	 the	appliance	 in	a	cool	dry	place	out	of	 the	reach	of	
children.	You	may	rest	the	appliance	vertically	to	minimize	
the	storage	space.	

4.		If	any	problem	has	been	found,	please	contact	the	authorized	
service	center	for	help.

5.  Caution: Do not immerse the appliance in wa-
ter of other liquids. There is danger to life due to 
electric shock.

TECHNICAL PARAMETERS:
Power:	900-1100	WATT
Voltage:	220-240	V~
Frequency:	50/60	Hz

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION
The	 “crossed-out	 trash	 bin”	 symbol	 on	 electrical	
equipment	 or	 packaging	 indicates	 that	 the	 device	
cannot	 be	 treated	 as	 general	 household	waste	 and	
should	not	be	disposed	of	into	containers	for	such	waste.
Obsolete or broken-down electrical device	 should	 be	 
delivered	to	special	designated	collection	points,	organized	by	
local	public	administration,	whose	purpose	is	 to	collect	recy-
clable	electrical	equipment.
This	 way,	 each	 household	 helps	 reduce	 possible	 negative	 
effects	 influencing	 natural	 environment	 and	 allows	 the	 
reclaiming	of	materials	which	the	product	is	made	of.

Weight:	2.60	kg	℮
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