
1.  Indicator Light       2. Plug        3. Handle       4. Lock
5. Upper Grill Plate       6. Lower Grill Plate

1. Assembly Units 2. How to Use

3. Cleaning and Maintenance

Unbox the machine. Unlock the machine, thoroughly wipe and clean the upper and 
lower grill plates with a clean damp cloth.
Power on (Note: please use the grounded power outlets of 230V, 50Hz).

To use the machine for the first time, please do not place any food in it, rather just 
switch it on for 10 to 20 minutes to remove odors.

After the power source is connected, the red/green power source light will come on. 
At this point the machine is warming up.
Please keep the upper and lower grill plates open during the warm-up, applying a 
little edible oil or cream evenly on the plates with a brush.
 After approximately 1-2 minutes, the green light will turn off. This means that 
warm-up is complete and you may pull out the power source. 
Put the ingredients at the center of the lower plate, preferably cover 80% of the 
plate (too much of it could spill from the plate), trying to spread the ingredients 
evenly on it.
Please cover the upper plate when visible small bubbles appear around the food 
put in earlier.
Plug in the power source again, and the red/green  power source lights will come 
on. The green light will turn off, then come on, then turn off again. Manufacture is 
complete after several cycles of this (based on personal preference for the addition 
or subtraction of dioptic strength).

Please be sure to switch off and unplug the machine for any cleaning or 
maintenance. Do not immerse it in water for cleaning!
Dirty surfaces could be wiped and cleaned with damp cloth. Please do not use any 
sorts of solvents or detergent, as they could cause damage to the surface of the 
machine.
Please clean the upper and lower grill plates on a regular basis. Be sure to use soft 
damp cloths for cleaning and not to use such rough cleaning tools as the scouring 
pad or the steel wool to avoid damaging the nonstick coating of the plates.

This Instruction cannot be completely ruled out possible text or technical omissions 
or typo, and such errors or omissions will be corrected in the updated versions. The 
Company has the right and obligation to modify any contents of this Instruction at 
any time without prior notice.
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Note: 

Disclaimer:

1.  Światło Wskaźnikowe      2. Wtyczka       3. Rączka      4. Zamknięcie
5. Górna Płytka Grzewcza       6. Dolna Płytka Grzewcza

1. Części Składowe 2. Jak używać

3. Czyszczenie i konserwacja

Wyjąć urządzenie z pudełka. Wyłączyć urządzenie, wytrzeć i wyczyścić dokładnie 
dolną i górną płytkę grzewczą czystą wilgotną szmatką
Podłączyć do prądu (Uwaga: używać gniazdka zasilania uziemionego o 
parametrach 230V, 50Hz).

aby użyć urządzenie po raz pierwszy proszę nie wkładać do niego jedzenia, 
włączyć je na 10 do 20 minut aby usunąć zapachy.

Po podłączeniu do źródła zasilania, zaświeci się czerwona/zielona lampka 
zasilania. Urządzenie w tym momencie nagrzewa się.
Proszę pozostawić dolną i górną płytkę grzewczą otwarte podczas rozgrzewania, 
nakładając trochę oleju przeznaczonego do spożywania przez ludzi lub kremu 
równomiernie na płytki szczoteczką.
Po ok. 1-2 min. zgaśnie zielona lampka. Oznacza to, że nagrzewanie zostało 
zakończone i można odłączyć zasilanie. 
Umieścić składniki na środku dolnej płytki grzewczej, optymalnie na 80% płytki 
(zbyt dużo mogłoby się wydostać poza płytkę), starając się rozłożyć na niej 
równomiernie składniki.
Proszę zamknąć górną pokrywę, jeśli małe bąbelki pojawią się naokoło jedzenia, 
należy wcześniej podłączyć.
Podłącz urządzenie ponownie do źródła zasilania, zaświeci się czerwona/zielona 
lampka zasilania.  Zielona lampka zgaśnie, potem zaświeci się i znów zgaśnie. 
Jedzenie jest gotowe po kilku takich cyklach (w zależności od osobistych 
preferencji odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia mocy). 

Proszę się upewnić, że urządzenie jest wyłączone a wtyczka wyjęta z kontaktu w 
przypadku czyszczenia i konserwacji. Nie zanurzać w wodzie do czyszczenia.
Brudne powierzchnie mogą być wytarte i wyczyszczone wilgotną szmatką. Proszę 
nie używać żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą 
one uszkodzić powierzchnie urządzenia.
Proszę czyścić górną i dolną płytkę podgrzewającą regularnie. Proszę używać 
miękkich wilgotnych szmatek do czyszczenia i nie używać ostrych narzędzi do 
czyszczenia takich jak gąbek o szorstkiej powierzchni albo wełny stalowej, aby 
uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.

ta instrukcja może zawierać braki w treści i informacjach technicznych oraz błędy w 
pisowni, takie braki i błędy zostaną poprawione w zaktualizowanych wersjach. 
Firma ma prawo i obowiązek zmodyfikować treści tej instrukcji bez żadnego 
uprzedniego powiadomienia.
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Uwaga: 

Zastrzeżenie: 
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Opiekacz do kanapek
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