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SI Naprava za sendviče 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
 ■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe 
lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim 
varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo 
z  napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne 
smejo izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite 
izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

 ■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot 
so:

 –  kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 –  hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 –  kmetije;
 –  objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
 ■ Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 
z napetostjo v vtičnici. Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico. 

Pozor: 
Ta naprava ni zasnovana za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega 
stikala s časovnim preklopom ali preko daljinskega upravljalnika.

 ■ Naprave ne uporabljajte v  industrijskem okolju ali zunaj, niti je ne uporabljajte za 
druge namene, kot je bila predvidena.

 ■ Naprave ne postavljajte na, ali v  bližino, električnega ali plinskega štedilnika, 
pomivalnega korita, na rob mize ali na nestabilno površino. Napravo postavite na 
stabilno in ravno površino.

 ■ Da bi zagotovili zadostno kroženje zraka med delovanjem, mora biti na vseh straneh 
naprave dovolj prostora. Z  vidika požarne varnosti je ta naprava skladna s  pravili, 
ki veljajo v Evropski uniji. V skladu s  temi pravili lahko te vrste naprav postavite na 
mizo ali podobno površino, pod pogojem, da je v smeri glavnega toplotnega sevanja 
obdržana varnostna razdalja 50 cm od vseh gorljivih materialov in vsaj 10 cm v ostalih 
smereh.

Pozor: Vroča površina

 ■ Temperatura dostopnih površin je lahko med in po delovanju naprave, zaradi preostale 
toplote, višja. Vročih površin se ne dotikajte. Za odpiranje ali zapiranje zgornje grelne 
plošče uporabite ročaj, za odstranjevanje sendviča pa uporabite lopatico iz lesa ali 
drugega na toploto odpornega materiala.
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 ■ Naprave med delovanjem ali ko je vroča ne prekrivajte, ali nanjo postavljajte 
predmetov.

 ■ Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste zaključili z  delom, oziroma 
pred njenim čiščenjem ali prestavljanjem, jo izklopite in izključite iz vtičnice. Pred 
premikanjem ali čiščenjem pustite napravo, da se ohladi.

 ■ Napravo redno čistite. Po vsaki uporabi grelni plošči očistite, kot je navedeno 
v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“. Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti 
je ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. 

 ■ Poskrbite, da napajalni kabel ne pride v stik z vodo ali vročo površino.
 ■ Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. 
V nasprotnem primeru lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 

 ■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga 
podobno usposobljena oseba, kajti to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je 
napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.

 ■ Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne popravljajte 
ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve na napravi, naj opravi pooblaščeni 
servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki 
vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja 
naprave.
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SI Naprava za sendviče 
Uporabniški priročnik

 ■ Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, 
tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo 
uporabljajte le na način, ki je opisan v  temu uporabniškemu 
priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga 
boste kadarkoli lahko enostavno uporabili. 

 ■ Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo 
embalažo in originalni račun - skupaj z  jamstvom prodajalca ali 
garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko 
uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite 
v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1 Indikatorska lučka segrevanja grelne plošče
A2 Indikatorska lučka moči
 signalizira, da je naprava vklopljena v električno vtičnico.
A3 Toplotno izolirana ročaja
A4 Zapah za zaklep in sprostitev ročaja
A5 Prostor za shranjevanje napajalnega kabla (ni prikazano)
 je na spodnji strani naprave.
A6 Grelni plošči z nelepljivo površino
 za pripravo dveh kvadratnih sendvičev.
A7 Nedrseče nogice (ni prikazano)
  so na spodnji strani naprave.

PRED PRVO UPORABO
 ■ Pred prvo uporabo, napravo vzemite iz embalaže in iz nje odstranite 

vse promocijske oznake in nalepke.
 ■ Grelni plošči A6 obrišite z vlažno krpo ali gobico in ju nato temeljito 

osušite. 
 ■ Pred prvo uporabo, pustite, da naprava prazna deluje 5 do 7 minut, 

da se znebite potencialnih vonjav.

Opomba: 
Ko napravo prvič uporabite je mogoče, da odda rahel dim. 
Tega povzroči segrevanje notranjih komponent in bo po 
nekaj trenutkih izginil. 

UPORABA NAPRAVE
 ■ Napajalni kabel priključite v  električno vtičnico. Oba indikatorja 

na zgornji plošči bosta prižgana. Rdeč indikator A2 signalizira, da 
je naprava priključena v  električno vtičnico. Zelen indikator A1 
signalizira, da se grelni plošči A6 segrevata.

 ■ Grelni plošči A6 premažite z malo masla ali jedilnega olja, in zaprite 
napravo, da se grelni plošči A6 hitreje segrejeta.

 ■ Sendvič pripravite preden se grelni plošči A6 segrejeta. Za en 
sendvič sta potrebni dve rezini kruha in sestavine, za med njiju. 
Polnilne sestavine previdno postavite med rezini kruha. Dodajanje 
preveč sestavin med rezini kruha lahko povzroči, da se naprava za 
sendviče ne bo mogla zapreti. V tem primeru, je potrebno odstraniti 
nekaj sestavin. Naprave ne poskušajte zapreti z uporabo sile.

 ■ Ko se grelni plošči A6 segrejeta do nastavljene temperature, se bo 
zelen indikator A1 izklopil. 

Opomba:
Med delovanjem, se bo zeleni indikator A1 večkrat vklopil in 
izklopil. To signalizira, da se ohranja nastavljena temperatura.

 ■ Z  uporabo ročaja A3 odprite napravo za sendviče in na spodnjo 
grelno ploščo postavite ene ali dva sendviča. Zaprite napravo za 
sendviče in z uporabo zapaha A4 pritrdite ročaja A3. 

 ■ Po 3 do 5 minutah, sprostite zapah A4 in z  uporabo ročaja A3 
odprite zgornjo ploščo, da preverite sendviče. Če je dovolj 
zapečen, ga vzemite ven. Drugače, podaljšajte čas pečenja. Za 

odstranjevanje sendviča uporabite lopatico iz lesa ali drugega 
na toploto odpornega materiala. Ne uporabite noža, vilice ali 
katerih koli drugih železnih pripomočkov. To bi lahko poškodovalo 
nelepljivo oblogo grelnih plošč A6.

Opomba:
Čas pečenja je odvisen od tipa uporabljenega kruha, 
sestavin ali okusa.

 ■ Pred nadaljnjim pečenjem sendvičev, zaprite napravo za sendviče 
in počakajte, da se zeleni indikator A1 izklopi.

 ■ Ko napravo prenehate uporabljati, napajalni kabel izključite iz 
vtičnice. Napravo za sendviče pustite, da se ohladi, nato pa jo 
očistite v skladu z navodili, v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

NASVETI ZA IZDELAVO SENDVIČEV
 ■ Kot osnovne sestavine za sendviče, lahko uporabite meso, ribe, sire, 

prekajeno meso, rezine kuhanih jajc, gobe ali sadje in zelenjavo, kot 
so banane, jabolka, ananas in paradižnik. Ne uporabite prevelike 
količine sestavin, da ne bodo uhajale na grelni plošči A6.  

 ■ Sestavine lahko začinite z začimbami, zelišči, kečapom itd.
 ■ Če želite, da se sendviči zapečejo zlato rjavo, lahko na zgornjo stran 

rezine kruha namažete malo masla.

RECEPTI

Sendvič s šunko, sirom in ananasom (2x)
4 rezine kruha za sendviče 
2 rezini sira 
4 rezine šunke
2 rezini ananasa

Pustite, da se grelni plošči A6 segrejeta. Dve rezini šunke, rezino sira 
in rezino ananasa postavite med dve rezini kruha za sendviče. Drug 
sendvič pripravite na enak način. Pečenje sendvičev traja približno 
3 do 5 minut.

Sendvič s paradižnikom in sirom (2x)
4 rezine kruha za sendviče 
1 narezan paradižnik srednje velikosti 
2 žlici naribanega sira 
Segrejte grelni plošči.

Pustite, da se grelni plošči A6 segrejeta. Med rezini kruha za sendviče 
postavite nekaj rezin paradižnika in posujte z  naribanim sirom. 
Začinite z  mleto papriko in pripravite drug sendvič na enak način. 
Pečenje sendvičev traja približno 3 do 5 minut.

Sendvič s čokoladnim namazom in banano (2x)
4 rezine kruha za sendviče 
1/2 banane narezane na tanke rezine
Čokoladni namaz 

Pustite, da se grelni plošči A6 segrejeta. Na rezini kruha namažite 
tanko plast čokoladnega namaza in dodajte nekaj rezin banane. 
Z namazanima stranema združite rezini kruha, in postopek ponovite 
za drug sendvič. Pečenje sendvičev traja približno 3 do 5 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 ■ Pred čiščenjem naprave za sendviče, jo izklopite iz vtičnice in 

počakajte, da se ohladi. 
 ■ Po vsaki uporabi očistite nelepljivo površino grelnih plošč A6. To 

bo preprečilo nabiranje zapečenih ostankov. Za čiščenje uporabite 
rahlo vlažno, mehko krpo. Če ne grelnih ploščah A6 ostanejo 
zapečeni ostanki, jih odstranite z  vodo in blagim kuhinjskim 
detergentom. Po nanosu kuhinjskega detergenta, grelni plošči A6 
obrišite s čisto vlažno krpo. Nato vse temeljito obrišite.

Nasvet: 
Grelni plošči A6 boste lažje očistili, ko bosta še malce topli. 
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 ■ Z  rahlo vlažno krpo obrišite zunanji površino naprave in jo nato 
temeljito osušite.

 ■ Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti je ne potapljajte 
v vodo ali drugo tekočino.

 ■ Za čiščenje ne uporabljajte jeklene volne, čistila z  abrazivnim 
učinkom, topil itd. Sicer, lahko poškodujete površino.

SKLADIŠČENJE
 ■ Ko sta grelni plošči A6 mrzli, zaprite zgornjo ploščo in z uporabo 

zapaha A4 skupaj pritrdite ročaja A3. Napajalni kabel shranite 
v prostor na spodnji strani naprave za sendviče. 

 ■ Napravo hranite na čistem, suhem mestu, izven dosega otrok. 

Opomba:
Shranjevanje naprave za sendviče v  vertikalni poziciji 
prihrani prostor v kuhinji.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ...........................................................220−240 V 
Nazivna frekvenca ................................................................................. 50/60 Hz
Nazivna vhodna moč .................................................................................700 W

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične 
specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, 
da rabljene električne in elektronske opreme ne smete 
odlagati skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za 
pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav 
boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na 
predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih 
članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene 

električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem 
nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 
vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, 
ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več 
podrobnosti se posvetujte z  lokalnimi oblastmi ali podjetjem za 
zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu 
z državnimi predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se 
o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


