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NL Sandwichmaker 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
 ■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, evenals 
door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of onervaren personen, 
mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het 
apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het apparaat 
spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen 
worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd 
het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

 ■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik 
op plaatsen zoals:

 –  personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 –  hotel- of motelkamers en andere woonruimten;
 –  boerderijen;
 –  bed & breakfast.
 ■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de nominale spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning van 
het stopcontact. Het apparaat alleen aansluiten op een geaard stopcontact. 

Opgelet: 
Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt samen met een 
geprogrammeerd apparaat, externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

 ■ Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving, in de buitenlucht of voor 
andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

 ■ Plaats het apparaat niet op een elektrisch fornuis of een gasfornuis of in de buurt 
hiervan, op de gootsteen, langs de rand van een tafel of op een onstabiele ondergrond. 
Het apparaat moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst.

 ■ Om voldoende luchtcirculatie tijdens de werking te garanderen, moet er voldoende 
vrije ruimte aan alle zijden van het apparaat zijn. Met betrekking tot brandveiligheid, 
dit apparaat voldoet aan de normen die geldig zijn in de Europese Unie. Volgens 
deze normen mogen deze apparaten worden gebruikt op een tafel of een soortgelijk 
oppervlak, op voorwaarde dat er 50 cm afstand is tussen de brandbare materialen en 
het apparaat en ten minste 10 cm in andere richtingen.

Opgelet: Heet oppervlak
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 ■ Tijdens en na het gebruik kunnen de toegankelijke materialen heet zijn, ten gevolge 
van restwarmte. Raak het hete oppervlak niet aan. Om de bovenste bakplaat te openen 
en sluiten moet u de handgreep gebruiken en om de sandwich te verwijderen, moet 
u een houten of een andere hittebestendige spatel gebruiken.

 ■ Bedek het apparaat niet terwijl het in werking of heet is, plaats er ook geen voorwerpen 
op.

 ■ Haal de stekker uit het stopcontact als u  het apparaat zonder toezicht achterlaat, 
na gebruik of als u het wilt schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u het 
reinigt.

 ■ Houd het apparaat schoon. Reinig de bakplaten na elk gebruik volgens de instructies 
in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Reinig het apparaat niet onder stromend 
water en dompel het niet onder in water of een andere vloeistof. 

 ■ Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met water of een heet oppervlak.
 ■ Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. 
Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken. 

 ■ Is het netsnoer beschadigd, dan moet het door een erkend Service Center of door een 
gekwalificeerd persoon worden vervangen; dit zal gevaarlijke situaties voorkomen. 
Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd is.

 ■ Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat 
niet zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen aan het apparaat 
door een erkend Service Center uitvoeren. Door te knoeien met het apparaat loopt 
u  het risico dat uw wettelijke rechten als gevolg van tegenvallende prestaties of 
kwaliteitsgarantie vervallen.
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NL Sandwichmaker 
Handleiding

 ■ Voordat u  dit apparaat gebruikt, moet u  de handleiding lezen, 
zelfs als u  vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke 
apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze 
handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een 
veilige plek, waar deze in de toekomst gemakkelijk kan worden 
geraadpleegd. 

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de 
verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of 
kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in 
de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A1 Lampje Opwarmen bakplaat
A2 Aan-/uitlampje
 Betekent dat de stekker van het apparaat op een stopcontact is 

aangesloten.
A3 Thermisch geïsoleerd handvatten
A4 Grendel om handvat te vergrendelen en vrij te geven
A5 Opbergruimte voor netsnoer (niet weergegeven)
 bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
A6 Bakplaten met antiaanbaklaag
 om twee vierkante sandwiches te maken.
A7 Antislipvoetjes (niet weergegeven)
  bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
 ■ Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle stickers en 

labels van het apparaat.
 ■ Veeg de bakplaten A6 met een licht bevochtigde doek of spons 

schoon en veeg ze grondig droog. 
 ■ Voor het eerste gebruik, schakel het apparaat 5 tot 7 minuten in om 

eventuele geuren te verwijderen.

Opmerking: 
Als het apparaat voor de eerst wordt gebruik, kan er een 
beetje rookontwikkeling zijn. Dit wordt veroorzaakt door het 
opwarmen van de inwendige componenten en zal na enkele 
ogenblikken verdwijnen. 

HET APPARAAT GEBRUIKEN
 ■ Sluit het netsnoer van het apparaat aan op een stopcontact. Beide 

lampjes op het bovenpaneel gaan branden. Het rode lampje 
A2 betekent dat de stekker is aangesloten op het stopcontact. 
Het groene lampje A1 betekent dat de bakplaten A6 worden 
verwarmd.

 ■ Smeer de bakplaten A6 in met een beetje boter of olie, en sluit het 
apparaat zodat de bakplaten A6 sneller opwarmen.

 ■ Bereid uw sandwiches voordat de platen A6 opgewarmd zijn. Voor 
een sandwich hebt u twee sneetjes brood en ingrediënten nodig. 
Leg de ingrediënten precies tussen de sneetjes brood. Als u teveel 
ingrediënten gebruikt, dan is het mogelijk dat het apparaat 
niet sluit. In dat geval is het nodig om enkele ingrediënten te 
verwijderen. Probeer niet om het apparaat met geweld te sluiten, 
het apparaat kan hierdoor worden beschadigd.

 ■ Als de bakplaten A6 tot de ingestelde temperatuur zijn 
opgewarmd, wordt het groene lampje A1 uitgeschakeld. 

Opmerking:
Het lampje A1 gaat regelmatig aan en uit tijdens het 
gebruik. Dit betekent dat de ingestelde temperatuur wordt 
gehandhaafd.

 ■ Open het apparaat met behulp van de handgreep A3 en leg een of 
twee sandwiches op de bakplaat. Sluit het apparaat en gebruik de 
grendel A4 om de handgrepen A3 aan elkaar te bevestigen. 

 ■ Na 3 tot 5 minuten, maak de grendel A4 los en gebruik de 
handgreep A3 om de bovenplaat te openen, controleer de 
sandwich. Als deze voldoende is geroosterd, verwijdert u  de 
sandwich. Indien niet, verleng de roostertijd Gebruik een 
houten of andere hittebestendige spatel om de sandwich te 
verwijderen. Gebruik geen mes of vork of andere metalen 
voorwerpen. Dit kan schade aan de antiaanbaklaag van de 
bakplaten A6 veroorzaken.

Opmerking:
De roostertijd is afhankelijk van het type brood, de 
ingrediënten en smaak.

 ■ Voordat u  meer sandwiches roostert, sluit het apparaat tot het 
groene lampje A1 dooft.

 ■ Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen. Laat het apparaat 
afkoelen, reinig het volgens de instructies Reiniging en onderhoud.

TIPS OM SANDWICH TE MAKEN
 ■ Als basisingrediënten voor het broodbeleg kunt u vlees, vis, kaas, 

gerookte producten, plakjes gekookt ei, champignons of groenten 
en fruit zoals bananen, appels, ananas of tomaten gebruiken. 
Gebruik niet te veel vulling, om te voorkomen het overloopt op de 
bakplaten A6. 

 ■ U kunt de vulling kruiden met specerijen, kruiden, ketchup, enz.
 ■ U kunt een beetje boter op de bovenkant van de sandwich smeren, 

zodat deze een goudbruine kleur krijgen.

RECEPTEN

Sandwich met ham, kaas en ananas (2x)
4 sneetjes sandwichbrood 
2 plakjes kaas 
4 plakjes ham
2 schijven ananas

Laat de bakplaten A6 voorverwarmen. Plaats twee plakjes ham, 
een plakje kaas en ananas tussen de twee sneetjes sandwichbrood. 
Bereid de twee sandwich op dezelfde manier. Het roosteren van de 
sandwiches neemt ongeveer 3 tot 5 minuten in beslag.

Sandwich met tomaat en kaas (2x)
4 sneetjes sandwichbrood 
1 middelgrote gesneden tomaat 
2 eetlepels geraspte kaas 
Verwarm de bakplaten voor

Laat de bakplaten A6 voorverwarmen. Tussen de twee sneetjes 
brood, leg een paar plakjes tomaat en bestrooi ze met geraspte 
kaas. Bestrooi de vulling met paprikapoeder en bereid de tweede 
sandwich op dezelfde manier voor. Het roosteren van de sandwiches 
neemt ongeveer 3 tot 5 minuten in beslag.

Sandwich met chocoladepasta en banaan (2x)
4 sneetjes sandwichbrood 
1/2 banaan in dunne plakjes gesneden
chocoladepasta 

Laat de bakplaten A6 voorverwarmen. Breng een dun laagje 
chocoladepasta en enkele dunne plakjes banaan op de twee 
sneetjes sandwichbrood aan Met het vulsel aan de binnenkant, 
plaats de sneedjes brood op elkaar, bereid de tweede sandwich op 
dezelfde manier. Het roosteren van de sandwiches neemt ongeveer 
3 tot 5 minuten in beslag.
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REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Voordat u  het apparaat schoonmaakt, moet u  de stekker uit het 

stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen. 
 ■ Reinig na gebruik het kleefvrije oppervlak van de bakplaten 

A6. Hiermee wordt voorkomen dat gebakken etensresten zich 
ophopen. Gebruik voor het schoonmaken een licht bevochtigde, 
zachte doek. Als er verbrande voedselresten aan de bakplaten A6 
blijven kleven, moet u  ze met water en een milde allesreiniger 
schoonmaken. Na het gebruik van afwasmiddel de platen A6 
goed afvegen met een bevochtigde doek. Veeg alles helemaal 
droog.

Tip: 
De platen A6 zijn eenvoudiger te reinigen als ze nog een 
beetjes warm zijn. 

 ■ Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige 
doek af en veeg het daarna grondig droog.

 ■ Reinig het apparaat niet onder stromend water en dompel het niet 
onder in water of een andere vloeistof.

 ■ Voor het reinigen, gebruik geen staalwol, schoonmaakmiddelen 
met een schurend effect, oplosmiddelen, enz. anders kan het 
gereinigde oppervlak worden beschadigd.

OPSLAG
 ■ Wanneer de bakplaten A6 koud zijn, sluit de bovenplaat en gebruik 

de grendel A4 om de handgrepen A3 aan elkaar te bevestigen. 
Berg het netsnoer aan de onderzijde van het apparaat op. 

 ■ Het apparaat opbergen op een droge locatie, buiten bereik van 
kinderen. 

Opmerking:
Het opslaan van de sandwichmaker in een verticale positie 
bespaart ruimte in uw keuken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik .............................................................220−240 V 
Nominale frequentie ............................................................................ 50/60 Hz
Nominaal vermogen ..................................................................................700 W

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische 
specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M. B. T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt 
in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u  in 
sommige landen van de Europese Unie of andere 

Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale 
leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd 
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.

Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u  dit product 
recyclen, vraag dan de meer informatie over het correct recyclen bij 
uw gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


