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Sendvičovač Vigan Mammoth SVC1 
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před vlastním použitím se prosím důkladně seznamte s návo-
dem k jeho použití. Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Za škody vzniklé použí-
váním v rozporu s tímto návodem, výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost. Návod uschovejte 
pro případ pozdějšího použití. Minimálně po dobu platné záruky doporučujeme uschovat originální pro-
dejní obal a pokladní doklad. Pokud budete výrobek předávat další osobě, předejte jej i s tímto návodem 
k použití. Tento výrobek je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a designu. Věří-
me, že se tento sendvičovač brzy stane nenahraditelným pomocníkem ve vaší kuchyni. 

POPIS VÝROBKU
1. Horní díl sendvičovače
2. Spodní díl sendvičovače
3. Zelená kontrolka (signalizuje připravenost k pečení)                                                                         
4. Červená kontrolka (signalizuje připojeni do el. sítě)
5. Tepelně izolovaná rukojeť                                                                                
6. Pojistka k odjištění rukojeti
7. Držák pro navinutí síťového kabelu (ve spodní časti spotřebiče)
8. Pečicí non-stick trojúhelníkové desky s nepřilnavou povrchovou 
 úpravou (vrchní a spodní)
9. Designová část v nerez provedení
10. Protiskluzové nožky
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POZNÁMKA
• Kontrolka napájeni svítí červeně, sendvičovač je zapojený do elektrické zásuvky.
• Zelená kontrolka (zhasne čímž signalizuje zahřátí desek na provozní teplotu, připravenost k pečení).
• Pojistka rukojeti zajistí zařízení po jeho uzavření.
• Protiskluzové nožky zabrání možnému sklouznuti sendvičovače.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  
Před připojením zařízení k elektrické síti si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli poškození 
nebo úrazu elektrickým proudem, způsobeného nesprávným použitím. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnost-
ním informacím.

Přístroj mohou používat děti od osmi let věku a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo se jim dostalo poučení 
o použití tohoto přístroje a chápou případná rizika. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění nebo údržbu smí 
provádět jen děti starší osmi let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah děti 
mladších 8 let. 
Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím dálkového ovládání, vnějšího časového spínače, nebo 
programátoru.

• Před připojením k napájecí zásuvce se ujistěte, že napětí vyznačené na štítku je stejné, jako je ve vaší rozvod-
né síti. Pokud ne, přístroj nepoužívejte a vraťte jej prodejci. 
• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
• Spotřebič je určen pouze pro domácí použití nikoli pro komerční.
• Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru, nikoliv ve venkovních prostorech.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
• Přístroj používejte jen na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a je mimo dosah zdrojů tepla, hořlavých před-
mětů a vlhkých povrchů. 
• Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
• Po připojeni spotřebiče k zásuvce el. napěti dochází k zahřívání pečicích ploch a vnějšího pláště sendvičovače. 
Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopeni nebo odklopení vrchní pečicí desky použijte tepelně izolova-
nou rukojeť a pro vyjmuti sendviče použijte dřevěnou nebo tepelně odolnou plastovou obracečku.
• Když přístroj nepoužíváte, před čistěním, nebo když je bez dozoru, vždy jej odpojte ze zásuvky.
• Při provozu vždy nechávejte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro proudění vzduchu. 
• Na horký povrch spotřebiče nikdy nepokládejte žádné předměty.
• Před přemísťováním, čištěním nebo uskladněním, nechte spotřebič úplně vychladnout.
• Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz odstavec Čištěni a údržba.
• Žádnou část přístroje neponořujte do vody ani jiné kapaliny, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou.
• Pokud má spotřebič poškozenou jakoukoliv část napájecího kabelu nebo je sám jakkoliv poškozen či vykazuje 
poruchu, nepoužívejte ho a kontaktujte odborný servis. Spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo vid-
licí síťového kabelu je zakázáno používat.
• Opravu přístroje a napájecího kabelu může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
• Přístroj a napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem ani vést přes ostré hrany.
• S napájecím kabelem nemanipulujte mokrýma rukama. Netahejte za vodič, při odpojování jej držte za zástrč-
ku. Mohlo by dojit k poškozeni síťového kabelu nebo zásuvky.
• Abyste zabránili vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neu-
pravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte odbornému servisu.     
• Neodborným zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty případného záruč-
ního plnění.
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Odstraňte z přístroje všechny balicí materiály a zlikvidujte je, aby se nedostaly do rukou dětem (nebezpečí 
udušení). Neodstraňujte ale nalepené štítky z výrobku.
2.  Pečicí plochy otřete mírně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté je vytřete dosucha měkkým papírem 
nebo suchým hadříkem.
3. Sendvičovač zapojte do zásuvky el. napěti a nechte jej spuštěný prázdný alespoň 5–7 minut, aby došlo k vypá-
lení ploch a odstranilo se tak případnému zápachu.
INFO: Při prvním uvedeni sendvičovače do provozu se může objevit slabý kouř a mírný zápach. Tento jev je zapříčiněn 
zahřátím vnitřních komponentů, ale za okamžik zmizí. Nejedná se o závadu, ale běžný jev u nového výrobku.

VLASTNÍ POUŽITÍ
1. Pečicí desky jemně potřete malým množstvím másla nebo jedlého oleje.
2. Sendvičovač připojte k zásuvce el. napěti. Obě kontrolky na horním víku se rozsvítí. Červená kontrolka signali-
zuje připojeni ke zdroji el. energie. Zelena kontrolka signalizuje zahřívání pečicích desek.
3. Pro rychlejší zahřátí desek, sendvičovač zavřete.
4. Než dojde k potřebnému zahřátí desek, připravte si zatím sendviče. Na jeden standardní sendvič budete potře-
bovat dva plátky toastového chleba a naplň např. plátek šunky, plátek tvrdého sýra. Naplň vkládejte přesně mezi 
plátky toastového chleba. Příliš velké množství přiložených ingrediencí může způsobit, že nebude možné sendvi-
čovač bezpečně zavřít. V takovém případě je potřeba část náplně odebrat. Nezavírejte sendvičovač násilím, jinak 
může dojit k jeho poškozeni např. prasknutím uzavírací pojistky na madle.
5. Jakmile se pečicí desky zahřejí na provozní teplotu, zelena kontrolka zhasne. Tím je sendvičovač připraven 
k pečení.
INFO: Zelená kontrolka zahřívání pečicích desek se střídavě rozsvěcí a zhasíná. To je zapříčiněno funkcí termosta-
tu, který zajišťuje stabilní provozní teplotu pečicích desek. Otevřete sendvičovač a na spodní pečicí desku položte 
jeden nebo dva sendviče. Pomoci rukojeti přiklopte a přitiskněte horní díl sendvičovače ke spodnímu. Rukojeti 
zajistěte uzavírací pojistkou.
6. Přibližně po 2 až 3 minutách odjistěte pojistku, odklopte vrchní díl a sendviče buď vyjměte, nebo v případě 
potřeby dobu zapékaní prodlužte opětovným uzavřením sendvičovače. K vyjmuti sendvičů použijte vždy pouze 
dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obracečku. Nepoužívejte nůž nebo vidličku ani jine kovové předměty. 
Mohlo by dojit k poškození nepřilnavého povrchu.
INFO: Doba zapékání závisí na druhu chleba, množství a typu náplně a samozřejmě na vaši chuti.
7. Před zapékáním dalších sendvičů přístroj zavřete a vyčkejte, až opět zhasne zelená kontrolka.
8. Po ukončení používaní odpojte sendvičovač ze zásuvky el. napěti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Před čištěním odpojte sendvičovač ze zásuvky el. napěti a nechte jej úplně vychladnout.
• Non-stick nepřilnavý povrch pečicích desek vyčistěte po každém použiti. Zabráníte tím vrstvení připečených 
zbytků potravin a tím i možnému poškození povrchu pečicích desek.  
• K čištěni použijte mírně navlhčenou, měkkou textilii. 
• Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a běžného kuchyňského saponátu. 
• Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textiliia poté vytřete do sucha.
• I k čištěni vnějších částí sendvičovače použijte mírně navlhčenou, měkkou textilii a poté utřete do sucha.
• Sendvičovač neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
• K čištěni nepoužívejte žádné ostré kovové nástroje, kartáčky, abrazivní čistící prostředky, benzin nebo jiná 
agresivní ředidla.
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SKLADOVÁNÍ
• Jsou-li pečicí desky vychladlé a čisté, přiklopte horní díl a pojistkou zajistěte rukojeti. Napájecí kabel oviňte 
kolem držáku ve spodní části sendvičovače.
• Konstrukce sendvičovače umožňuje uložení do vertikální polohy, čímž ušetříte mnoho místa např. na kuchyň-
ské lince.
• Sendvičovač uložte na suché, čisté místo a mimo dosah děti.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý rozsah napěti: 220 – 240 V
Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
Jmenovitý příkon: 750 W
Rozměry s obalem:  27,6 x 11,2 x 26 cm 
Rozměry bez obalu:  23,2 x 9 x 22,8 cm
Hmotnost brutto: 1,5 kg
Hmotnost netto: 1,19 kg
Pozn.: Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

TIPY PRO PŘIPRAVU RŮZNÝCH DRUHŮ SENDVIČŮ
Jako zaklad vnitřní náplně sendvičů můžete použit maso, ryby, sýry, uzeniny, vařená vejce nebo ovoce a zeleninu. 
I ovoce a zelenina jako např. kiwi, banány, hrušky, jablka, ananas, rajčata, okurky, cibuli nebo houby, jsou vhodný-
mi doplňky pro lahodné sendviče. Vše dle vaší chuti.

DOPORUČENÍ
• Nepoužívejte příliš velké množství vnitřní náplně, aby nevytékala na pečicí plochy.
• Naplň můžete dochutit i různými druhy koření, bylinkami, hořčici nebo např. i rajským protlakem.
• Pro získání zlaté barvy, lehce potřete před pečením toastový chleba máslem.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. 
Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

   1.                                  2.                                  3. 

1. Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech. 
2. CE – tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
2. S výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem (viz. odstavec Likvidace starého elek-
trického a elektronického zařízení).
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LIKVIDACE STARÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s vý-
robkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na 
příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské 
unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. 
Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí 

a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto materiálů 
přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení 
současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu 
zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu 
o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz, 
www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty. 

 ZÁRUKA
Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené 
vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné 
pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedený-
mi nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno 
v návodu.
Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění 
kvalitního záručního a pozáručního servisu. 
Pamatujte, že tento výrobek slouží pouze k domácímu, nikoliv profesionálnímu (komerčnímu) použití. Zjištění, že vám 
tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci.
Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi.

Pokud dojde v poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce u něhož jste jej zakoupili, 
nebo servis na následující adrese:

Česká republika:
Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

Slovenská republika:
TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
www.tvav.sk
tel.: +421 41/562 60 61
tvav@tvav.sk

DOVOZCE
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77
186 00 Praha 8
www.gme.cz



Sendvičovač Vigan Mammoth SVC1 
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred vlastným použitím sa prosím dôkladne oboznámte s návo-
dom na jeho použitie. Výrobok používajte iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Za škody vzniknuté po-
užívaním v rozpore s týmto návodom, výrobca ani predajca nenesie žiadnu zodpovednosť. Návod uscho-
vajte pre prípad neskoršieho použitia. Minimálne počas platnej záruky odporúčame uschovať originálny 
predajný obal a pokladničný doklad. Ak budete výrobok odovzdávať ďalšej osobe, predajte ho aj s týmto 
návodom na použitie. Tento výrobok je navrhnutý tak, aby spĺňal najvyššie štandardy kvality, funkčnosti 
a dizajnu. Veríme, že sa tento sendvičovač čoskoro stane nenahraditeľným pomocníkom vo vašej kuchyni. 

POPIS VÝROBKU
1. Horný diel sendvičovača
2.  Spodný diel sendvičovača
3.  Zelená kontrolka (signalizuje pripravenosť k pečeniu)
4.  Červená kontrolka (signalizuje pripojení do el. siete)
5.  Tepelne izolovaná rukoväť
6.  Poistka k odisteniu rukoväti
7.  Držiak pre navinutie sieťového kábla (v spodnej časti spotrebiča)
8.  Non-stick trojuholníkové dosky s nepriľnavou povrchovou 
 úpravou (vrchný a spodný)
9.  Dizajnová časť v nerezovom prevedení
10. Protišmykové nohy
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POZNÁMKA
• Kontrolka napájania svieti na červeno, sendvičovač je zapojený do elektrickej zásuvky.
• Zelená kontrolka (zhasne čím signalizuje zahriatie dosiek na prevádzkovú teplotu, pripravenosť   
 na pečenie).
• Pojistka rukoväte zaistí zariadení po jeho uzavretí.
• Protiskluzové nohy zabránia možnému skĺznutiu sendvičovača.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA  
Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste predišli 
poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom, spôsobeného nesprávnym použitím. Osobitnú pozornosť venujte 
bezpečnostným informáciám.

Prístroj môžu používať deti od ôsmich rokov veku a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sú pod dozorom alebo sa im dostalo poučenia 
o použití tohto prístroja a chápu prípadné riziká. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie alebo údržbu smú 
vykonávať len deti staršie ôsmich rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho napájací kábel udržujte mimo do-
sahu deti mladších ako 8 rokov. 
Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom diaľkového ovládania, vonkajšieho časového 
spínača, alebo programátora.

• Pred pripojením k napájacej zásuvke sa uistite, že napätie vyznačené na štítku je rovnaké, ako je vo vašej 
rozvodnej sieti. Ak nie, prístroj nepoužívajte a vráťte ho predajcovi. 
• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
• Spotrebič je určený len pre domáce použitie nie pre komerčné.
• Sendvičovač je určená len na použitie v interiéri, nie vo vonkajších priestoroch.
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
• Prístroj používajte len na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a je mimo dosahu zdrojov tepla, horľavých 
predmetov a vlhkých povrchov.
• Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
• Po pripojení spotrebiča k zásuvke el. napätie dochádza k zahrievaniu plôch na pečenie a vonkajšieho plášťa sen-
dvičovače. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Pre priklopenie, alebo odklopenie vrchnej dosky na pečenie použite 
tepelne izolovanú rukoväť a pre vyňatíie sendviča použite drevenú alebo tepelne odolnou plastovou obracačku.
• Keď prístroj nepoužívate, pred čistením, alebo keď je bez dozoru, vždy ho odpojte zo zásuvky. 
• Pri prevádzke vždy nechávajte okolo spotrebiča dostatočný priestor pre prúdenie vzduchu.
• Na horúci povrch spotrebiča nikdy neklaďte žiadne predmety.
• Pred premiestňovaním, čistením alebo uskladnením, nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Po každom použití vyčistite dosky na pečenie, pozri odsek Čistenie a údržba.
• Žiadnu časť prístroja neponárajte do vody ani inej kvapaliny, neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou.
• Pokiaľ má spotrebič poškodenú akúkoľvek časť napájacieho kábla alebo je sám akokoľvek poškodený či vyka-
zuje poruchu, nepoužívajte ho a kontaktujte odborný servis. Spotrebič s poškodeným napájacím káblom alebo 
vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
• Opravu prístroja a napájacieho kábla môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.
• Prístroj a napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom ani viesť cez ostré hrany.
• S napájacím káblom nemanipulujte mokrými rukami. Neťahajte za vodič, pri odpájaní ho držte za zástrčku. 
Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
• Aby ste zabránili vzniku úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. 
Všetky opravy tohto spotrebiča zverte odbornému servisu.
• Neodborným zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty prípadného záručné-
ho plnenia.



 str 9

PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a zlikvidujte ich, aby sa nedostali do rúk deťom (nebezpečen-
stvo udusenia). Neodstraňujte nalepené štítky z výrobku.
2.  Plochy na pečenie utrite mierne navlhčenou handričkou alebo hubkou a potom ich vytrite dosucha mäkkým 
papierom alebo suchou handričkou.
3.  Sendvičovač zapojte do zásuvky el. napätie a nechajte ho zapnutý prázdny aspoň 5-7 minút, aby došlo k vy-
páleniu plôch a odstránilo sa tak prípadnému zápachu.
INFO: Pri prvom uvedení sendvičovače do prevádzky sa môže objaviť slabý dym a mierny zápach. Tento jav je 
zapríčinený zahriatím vnútorných komponentov, ale za okamih zmizne. Nejedná sa o poruchu, ale bežný jav u no-
vého výrobku.

VLASTNÉ POUŽITIE
1. Dosky na pečenie jemne potrite malým množstvom masla alebo jedlého oleja.
2.  Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napätia. Obe kontrolky na hornom veku sa rozsvietia, červená kontrolka 
signalizuje pripojení k zdroju el. energie. Zelena kontrolka signalizuje zahrievanie dosiek na pečenie.
3.  Pre rýchlejšie zahriatie dosiek, sendvičovač zatvorte.
4.  Než dôjde k potrebnému zahriatie dosiek, pripravte si zatiaľ sendviče. Na jeden štandardný sendvič budete 
potrebovať dva plátky toastového chleba a naplň napr. plátok šunky, plátok tvrdého syra. Naplň vkladajte presne 
medzi plátky toastového chleba. Príliš veľké množstvo priložených ingrediencií môže spôsobiť, že nebude možné 
sendvičovač bezpečne zatvoriť. V takom prípade je potrebné časť náplne odobrať. Nezatvárajte sendvičovač 
násilím, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu napr. prasknutie uzatváracie poistky na madle.
5.  Akonáhle sa dosky zahrejú na prevádzkovú teplotu, zelena kontrolka zhasne. Tým je sendvičovač pripravený na pečenie.
INFO: Zelená kontrolka zahrievania pečúcich dosiek sa striedavo rozsvecuje a zhasína. To je zapríčinené funkciou 
termostatu, ktorý zaisťuje stabilnú prevádzkovú teplotu dosiek.
Otvorte sendvičovač a na spodnú dosku na pečenie položte jeden alebo dva sendviče. Pomocou rukoväte dosky 
priklopte a pritlačte horný diel sendvičovača k spodnému. Rukoväte zaistite uzatváracou poistkou.
6.  Približne po 2 až 3 minútach odistite poistku, odklopte vrchný diel a sendviče buď vyberte, alebo v prípade po-
treby dobu zapekanie predĺžte opätovným uzavretím sendvičovača. K vyňatí sendvičov použite vždy iba drevenu 
alebo žiaruvzdornú plastovou obracačku. Nepoužívajte nôž alebo vidličku ani ine kovové predmety. Mohlo by 
dôjsť k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
INFO: Doba zapekanie závisí na druhu chleba, množstve a typu náplne a samozrejme na vašej chuti.
7.  Pred zapekaním ďalších sendvičov prístroj zatvorte a vyčkajte, až opäť zhasne zelená kontrolka.
8.  Po ukončení používania odpojte sendvičovač zo zásuvky el. napätia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Pred čistením odpojte sendvičovač zo zásuvky el. napätie a nechajte ho úplne vychladnúť.
• Non-stick nepriľnavý povrch pečúcich dosiek vyčistite po každom použití. Zabránite tým vrstvenie pripeče-
ných zvyškov potravín a tým aj možnému poškodeniu povrchu pečúcich dosiek.
• Na čistenie použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu.
• Pokiaľ na doskách zostali pripečené zvyšky potravín, pokvapkajte ich roztokom vody a bežného kuchynského 
saponátu.
• Po aplikácii saponátu utrite dosky čistou, navlhčenou textíliám potom vytrite dosucha.
• Aj k čisteniu vonkajších častí sendvičovača použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu a potom utrite do sucha.
• Sendvičovač neoplachujte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
• Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré kovové nástroje, kefky, abrazívne čistiace prostriedky, benzín alebo iné 
agresívne riedidlá.
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SKLADOVANIE
• Ak sú dosky na pečenie vychladnuté a čisté, priklopte horný diel a poistkou zaistite rukoväte. Napájací kábel 
oviňte okolo držiaka v spodnej časti sendvičovača.
• Konštrukcia sendvičovača umožňuje uloženie do vertikálnej polohy, čím ušetríte veľa miesta napr. na kuchyn-
skej linke.
• Sendvičovač uložte na suché, čisté miesto a mimo dosahu deti.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý rozsah napätia: 220 – 240 V
Menovitý kmitočet: 50/60 Hz
Menovitý príkon: 750 W
Rozmery s obalom: 27,6 x 11,2 x 26 cm
Rozmery bez obalu: 23,2 x 9 x 22,8 cm
Hmotnosť brutto: 1,5 kg
Hmotnosť netto: 1,19 kg
Pozn.: Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

TIPY PRE PRÍPRAVU RÔZNYCH DRUHOV SENDVIČOV
Ako zaklad vnútornej náplne sendvičov môžete použiť mäso, ryby, syry, údeniny, varené vajcia alebo ovocie a ze-
leninu. Aj ovocie a zelenina ako napr. kiwi, banány, hrušky, jablká, ananás, paradajky, uhorky, cibuľu alebo huby, 
sú vhodnými doplnkami pre lahodné sendviče. Všetko podľa vašej chuti.

ODPORÚČANIE
• Nepoužívajte príliš veľké množstvo vnútornej náplne, aby nevytekala na pečenie plochy.
• Naplň môžete dochutiť aj rôznymi druhmi korenia, bylinkami, horčicou alebo napr. aj paradajkovým pretlakom.
• Pre získanie zlatej farby, ľahko potrite pred pečením toastový chleba maslom.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA ODPADU
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdať do zberných surovín. 
Obalová fólia, PE vrecká, plastové diely – do zberných kontajnerov na plasty.

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

   1.                                  2.                                  3. 

1. Prístroj je určený len pre použitie vo vnútorných priestoroch.
2. CE – tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
3. S výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom (viz. odstavec Likvidácia starých 
elektrických a elektronických zariadení).
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LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Uvedený symbol na výrobku, jeho príslušenstva, obalu alebo na sprievodných dokumentoch označuje, že 
s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Prosím odovzdajte tento výrobok na 
príslušné zberné miesto, kde bude vykonaná odborná recyklácia tohto elektronického zariadenia. V Európ-
skej únii a v ostatných európskych krajinách sú zriadené zberné miesta pre použité elektrické a elektronické 
zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, predchádzate možným negatívnym dopadom na 

životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia 
všetkých týchto materiálov prispieva tiež k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré 
elektrické a elektronické zariadenia súčasne s domovým odpadom. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku 
sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. 
Podrobnosti tiež nájdete v Zákonu o odpadoch príslušnej krajiny, v SR č. 185/2001 Zb. v platnom znení. Ďalej na interne-
tových stránkach www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz a www.asekol.sk (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej 
likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnými predpismi a zákonmi udelené pokuty.

 ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené 
chybným materiálom alebo chybou pri výrobe. Neplatí, ak k závade došlo kvôli mechanickému poškodeniu, živelné 
pohrome či iné neodvratné udalosti, pripojenie k nesprávnemu sieťovému napätiu, úpravami alebo opravami 
vykonanými nekvalifikovanými a neoprávnenými osobami, nesprávnemu použitiu alebo použitie iným spôsobom, než 
je uvedené v návode.
Všetky doklady o kúpe a o prípadných servisných opravách výrobku uschovajte po dobu min. 3 rokov pre zabezpečenie 
kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Pamätajte, že tento výrobok slúži len k domácemu, nie profesionálnemu (komerčnému) použitia. Zistenie, že vám 
tento výrobok nevyhovuje, nie je dôvodom na reklamáciu.
Pokiaľ chcete výrobok reklamovať, predložte spolu s ním doklad o kúpe.

Pokiaľ dôjde v poruche vášho prístroja, kontaktujte predajcu u ktorého ste ho zakúpili, alebo servis na tejto adrese:

Česká republika:
Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

Slovenská republika:
TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
www.tvav.sk
tel.: +421 41/562 60 61
tvav@tvav.sk

DOVOZCA
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77
186 00 Praha 8
www.gme.cz



Sandwich maker Vigan Mammoth SVC1 
Dear customer,
Thank you for purchasing this product. Before using it, please read the instructions carefully. Only use 
the product as described in this manual. For damages arising out of use contrary to this manual, neither 
the manufacturer nor the seller bears any responsibility. Keep this manual in case of later use. At least 
for the duration of the valid warranty, we recommend that you store the original sales package and 
cash receipt. If you pass the product on to another person, pass it on with this manual. This product is 
designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We believe this sandwich 
maker will soon become an irreplaceable helper in your kitchen.

PRODUCT DESCRIPTION
1. Sandwich maker upper part
2. Sandwich maker lower part
3. Green indicator (ready to bake)                                                                         
4. Red indicator (connected to el. grid)
5. Thermally insulated handle                                                                                
6. Handle lock
7. Holder for winding power cord (bottom of the appliance)
8. Baking triangle plates with non-stick finish (upper and lower)
9. Design part in stainless steel
10. Anti-slip feet
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NOTE
• The power control shines red; the sandwich maker is plugged into an electrical socket.
• Green LED (goes off indicating that the plates are warmed to operating temperature, ready for baking).
• The handle lock secures the device when it is closed.
• Anti-slip feet prevent the sandwich maker from slipping.

IMPORTANT SAFETY NOTICES  
Before connecting the appliance to the power supply, read these operating instructions carefully to avoid dam-
age or electric shock caused by improper use. Pay special attention to safety information.

The device may be used by children from 8 years of age and older persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience when supervised or instructed to use this device and understand 
any risks. Children must not play with the device. Only children older than 8 years and under supervision 
may carry out cleaning or maintenance. Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 
8 years of age.
This appliance is not intended for control via remote control, external timer, or programmer.

• Before connecting to a power socket, make sure that the voltage indicated on the label is the same as that 
in your power grid. If not, do not use the appliance and return it to your dealer.
• Only connect the appliance to a properly grounded socket.
• The appliance is intended for home use only and not for commercial use.
• The appliance is intended for indoor use only, not in outdoor areas.
• Do not use the appliance for purposes other than those for which it is intended.
• Only use the appliance where there is no risk of overturning it and it is out of reach of sources of heat, flam-
mable objects and damp surfaces. 
• The appliance must always be placed on a level, dry and stable surface.
• After connecting the appliance to an electrical socket, the baking surfaces are heated, and so is outer casing 
of the sandwich maker. Do not touch the heated surface. To open of close the device use a heat-insulated 
handle.  Use a wooden or heat-resistant plastic spatula to remove the sandwich.
• When not in use, before cleaning or if it is unattended, always unplug the appliance.
• Always leave sufficient room for airflow around the appliance during operation. 
• Do not place objects on the hot surface of the appliance.
• Before moving, cleaning or storing, allow the appliance to cool completely.
• After each use, clean the baking dishes see Cleaning and Maintenance.
• Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid, do not clean the appliance under running water.
• If any appliance has damaged any part of the power cord or is damaged or malfunctioning, do not use it 
and contact a qualified service center. The appliance with a damaged power cord or plug of a power cable is 
forbidden to use.
• Repairs to the unit and the power cord may only be performed by a qualified service technician.
• The device and the power cord must not come into contact with the hot surface or lead over sharp edges.
• Do not handle the power cord with wet hands. Do not pull on the wire, hold it behind the plug when discon-
necting it. It could damage the power cord or socket.
• To avoid the risk of electric shock, do not repair the appliance yourself or modify it in any way. Have all 
repairs of this appliance carried out by a specialist workshop.     
• Incorrect interference with the appliance during the warranty period will expose you to the risk of losing 
any warranty.
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BEFORE THE FIRST USE
1. Remove any packaging materials from the device and dispose of them in order to prevent them from getting 
into the hands of children (risk of suffocation). Do not remove labels attached from the product.
2.  Wipe the baking surfaces with a slightly moistened cloth or sponge and then wipe dry using soft paper of dry cloth.
3. Connect the sandwich maker to an electrical outlet and allow it to run empty for at least 5-7 minutes in order 
to burn surfaces to eliminate any odor.
INFO: When the sandwich maker is first used, smoke and mild smell may appear. This phenomenon is caused by 
heating the internal components but disappears in a moment. This is not a defect, but a common phenomenon 
for a new product.

USE
1. Cover baking plates lightly with a small amount of butter or edible oil.
2. Connect the sandwich to an electrical outlet. Both lights on the top lid will light up. The red light indicates the 
connection to the power supply. The green indicator indicates the heating of the baking plates.
3. For faster warming of the plates, close the sandwich maker.
4. Make sure you prepare your sandwiches before the warming up of the plates. For one standard sandwich you 
will need two slices of toast bread and as a filling for example a slice of ham and a slice of hard cheese. Put these 
exactly between slices of toast bread. Too many ingredients can cause the sandwich maker to be unable to safely 
close. In this case, you need to remove part of the sandwich fillings. Do not close the sandwich with violence, 
otherwise it can be damaged by, for example you can break the handle lock.
5. Once the baking plates are warmed to the operating temperature, the green light goes out. Now the sandwich 
maker is ready to bake.
INFO: The green baking heater light alternately switches on and goes out. This is due to the function of the ther-
mostat, which ensures a stable operating temperature of the baking plates. Open the sandwich maker and put 
one or two sandwiches on the bottom baking tray. Use the handle to close and press the top of the sandwich to 
the bottom. Secure the handles with a closing lock.
6. After about 2-3 minutes, release the lock, open the top and remove the sandwiches or, if necessary, extend the 
baking time by re-closing the sandwich maker. Only use a wooden or heat-resistant plastic spatula to remove the 
sandwich. Do not use a knife or fork or other metal objects. It could damage the non-stick surface.
INFO: The baking time depends on the type of bread, the amount and type of filling and, of course, on your taste.
7. Before making more sandwiches, close the appliance and wait for the green light to go out again.
8. After end of the use of sandwich maker disconnect it from the power socket.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Before cleaning, disconnect the sandwich maker from the electrical socket and let it cool down completely.
• Remove the non-stick surface of the baking plates after each use. This avoids the layering of baked food resi-
dues and thus possible damage to the surface of the baking plates.  
• Use a slightly moistened, soft cloth to clean. 
• If the food remains on the plates, clean them with a solution of water and regular kitchen detergent. 
• After applying the detergent, wipe the plates with a clean, damp cloth and then wipe dry.
• Also use a slightly moistened, soft cloth to clean the outside of the sandwich maker and then wipe dry.
• Do not rinse sandwich under running water or immerse it in water or other liquid.
• Do not use sharp metal tools, brushes, abrasive cleaners, gasoline or other aggressive thinners to clean.
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STORAGING
• When the baking plates are cool and clean, close the upper part and use the handle lock. Fit the power cord 
around the holder at the bottom of the sandwich maker.
• The design of the sandwich maker allows you to store it in a vertical position, saving you a lot of space, for 
example, on the kitchen counter.
• Store the sandwich maker in a dry, clean place and out of reach of children.

TECHNICAL DATA
Rated voltage range: 220 – 240 V
Rated frequency: 50/60 Hz
Rated power: 750 W
Dimensions with packaging: 27,6 x 11,2 x 26 cm 
Dimensions without packaging: 23,2 x 9 x 22,8 cm
Gross weight: 1,5 kg
Net weight: 1,19 kg
Note: Changes to the text and technical specifications are reserved.

TIPS FOR PREPARING DIFFERENT KINDS OF SANDWICHES
You can use meat, fish, cheeses, sausages, boiled eggs, or fruits and vegetables as the foundation of the sandwich 
filling. Fruits and vegetables such as kiwi, bananas, pears, apples, pineapples, tomatoes, cucumbers, onions or 
mushrooms are good for delicious sandwiches. Everything according to your taste.

RECOMMENDATIONS
• Do not use too much internal fill to avoid spilling to the baking area.
• Filling can be flavored using different kinds of spices, herbs, mustard or for example tomato sauce.
• To obtain the golden color, lightly spread butter on the bread.

USE AND DISPOSAL OF WASTE
Dispose of the used packaging material at a designated waste disposal site.
Hand over wrapping paper and corrugated cardboard to collection point. 
Packaging foils, PE bags, plastic parts go into plastic collecting containers.

SAFETY SYMBOLS

   1.                                  2.                                  3. 

1. The device is intended for indoors use only.
2. CE – this product meets all the essential requirements of EU directives that apply to it.
3. The product must not be treated as ordinary municipal waste (see paragraph Disposal of old electrical and 
electronic equipment).
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DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
This symbol on the product, its accessories, packaging or accompanying documents indicates that the 
product should not be treated as household waste. Please take this product to the respective collection 
point where will be carried out specialist recycling of electronic equipment. In the European Union and 
other European countries there are collection points for used electrical and electronic equipment. By en-
suring proper product disposal, you prevent potential negative impact for the environment and human 

health, which could result from improper handling of this product. Recycling of these materials also helps to pre-
serve natural resources. For this reason, please do not throw the old electric and electronic equipment together with 
household waste. For more information please contact your local authority, any service company liquidating house-
hold waste or the store where you purchased the product. Details also refer to the relevant laws about waste, in the 
Czech Republic no. 185/2001 Coll. as amended. Furthermore, the websites www.elektrowin.cz, www.remasystem.
cz and www.asekol.cz (disposal of electrical waste). The improper disposal of this waste can be in accordance with 
applicable laws, regulations and fines. 

 WARRANTY
We offer warranty for 24 months sounting from the day of purchase by you. This warranty covers defect caused 
by defective material or error in workmanship. It does not cover defects caused by mechanical damage, natural 
disaster of other inevitable events, connecting to the wrong power grid voltage, modifications or service work by 
non-qualified or unauthorized personal, misuse or use in contradiction to this manual.
All documents about your purchase and service repairs on any product keep for at least three years to ensure quality 
customer service. 
Please remember, that this product is only for home use, not professional use.
If you find out, that this product does not suit you, it is not a reason for a complaint.
In the case of complaint please submit receipt.

In the case of malfunction of your product, please contact the dealer, you bought it from, 
or service at the following address:

Czech republic:
Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

Slovak republic:
TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
www.tvav.sk
tel.: +421 41/562 60 61
tvav@tvav.sk

IMPORTER
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77
186 00 Praha 8
www.gme.cz



Sandwichtoaster Vigan Mammoth SVC1 
Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Lesen Sie die Anweisungen vor der 
Verwendung sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. 
Für Schäden, die aus einer Verwendung entstehen, die nicht den Anweisungen dieses Handbuchs ent-
spricht, übernehmen weder Hersteller noch Verkäufer die Verantwortung. Bewahren Sie dieses Hand-
buch für späteren Gebrauch auf. Zumindest für die Dauer der gültigen Garantie empfehlen wir Ihnen, 
die Originalverpackung und den Kassenbon aufzubewahren. Wenn Sie das Produkt an eine andere Per-
son weitergeben, geben Sie es mit dieser Anleitung weiter. Dieses Produkt erfüllt höchste Ansprüche an 
Qualität, Funktionalität und Design. Wir glauben, dass dieser Sandwichhersteller bald ein unersetzlicher 
Helfer in Ihrer Küche sein wird.

PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Oberteil des Sandwichtoaster 
2.  Unterteil des Sandwichtoaster
3.  Grünes Licht (zeigt Backbereit an)
4.  Rotes Licht (Signale Netzwerk Verbindung)
5.  Wärmeisolierter Griff
6.  Sicherung zum Entriegeln des Griffs
7.  Drahthalter zum Aufwickeln des Netzkabels (an der Unterseite des Geräts)
8.  Antihaftbeschichtete dreieckige Backplatten 
 mit Antihaftbeschichtung (oben und unten)
9.  Designteil aus Edelstahl
10. Rutschfeste Füße
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HINWEIS
• Die Leistungssteuerung leuchtet rot, der Sandwichtoaster  ist an eine Steckdose angeschlossen.
• Grüne LED (erlischt, wenn die Platten auf Betriebstemperatur kommen, bereit zum Backen).
• Die Griffsicherung sichert das Gerät im geschlossenen Zustand.
• Rutschfeste Füße verhindern ein Abrutschen des Sandwichtoasters.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. 
So vermeiden Sie Schäden oder einen Stromschlag durch unsachgemäßen Gebrauch. Achten Sie besonders auf 
die Sicherheitsinformationen.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leis-
tungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn es beaufsichtigt oder angewiesen wird, 
dieses Gerät zu verwenden und Risiken zu verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Nur Kinder, 
die älter als 8 Jahre sind und die beaufsichtigt werden, dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchfüh-
ren. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren nicht auf.
Dieses Gerät ist nicht zur Steuerung über eine Fernbedienung, einen externen Timer oder ein Programmier-
gerät vorgesehen.

• Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen an eine Steckdose, dass die auf dem Etikett angegebene Span-
nung der Ihres Stromnetzes entspricht. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie das Gerät nicht und geben 
Sie es Ihrem Händler zurück.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
• Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
• Sandwichtoaster ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt, nicht im Außenbereich.
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
• Verwenden Sie das Gerät nur, wenn keine Umsturzgefahr besteht, und halten Sie sich fern von Wärmequel-
len, brennbaren Gegenständen und feuchten Oberflächen.
• Das Gerät muss immer auf einer ebenen, trockenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
• Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird, werden die Backflächen und das Außengehäuse des 
Sandwichkochers erhitzt. Berühren Sie nicht die erhitzte Oberfläche. Verwenden Sie einen wärmeisolierten 
Griff, um das obere Backblech zu falten oder zu falten, und entfernen Sie das Sandwich mit einer hölzernen oder 
hitzebeständigen Kunststoffspachtel.
• Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, reinigen oder unbeaufsichtigt.
• Lassen Sie immer genügend Raum für den Luftstrom um das Gerät im Betrieb ist.
• Legen Sie niemals Gegenstände auf die heiße Oberfläche des Geräts.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen, reinigen oder lagern.
• Reinigen Sie die Backformen nach jedem Gebrauch, siehe Reinigung und Wartung.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und mischen Sie das Gerät nicht unter flie-
ßendem Wasser.
• Wenn das Gerät einen Teil des Netzkabels beschädigt hat oder beschädigt oder fehlerhaft ist, verwenden 
Sie es nicht und wenden Sie sich an einen Fachhändler. Die Appliance mit einem beschädigten Netzkabel oder 
Stecker eines Netzwerkkabels darf nicht verwendet werden.
• Nur ein qualifizierter Servicetechniker kann das Gerät und das Netzkabel reparieren.
• Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht mit der heißen Oberfläche in Berührung kommen oder über schar-
fe Kanten führen.
• Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern ziehen Sie es hinter 
den Stecker. Das Netzkabel oder die Steckdose könnten beschädigt werden.
• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht selbst reparieren oder in ir-
gendeiner Weise verändern. Lassen Sie alle Reparaturen an diesem Gerät von einer Fachwerkstatt durchführen.
• Unsachgemäße Eingriffe in das Gerät während der Laufzeit der Garantie unterliegen dem Risiko des Verlustes 
der Garantie.



 str 19

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus dem Gerät und entsorgen Sie es, damit es nicht in die Hände von 
Kindern gelangen kann (Erstickungsgefahr). Entfernen Sie keine Etiketten vom Produkt.
2. Wischen Sie die Backflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm ab und wischen Sie sie 
anschließend trocken weiches Papier oder ein trockenes Tuch.
3. Schließen Sie das Sandwich an eine Steckdose an. Spannung und lassen Sie es mindestens 5-7 Minuten leer 
laufen Es brannten Oberflächen, um jeglichen Geruch zu beseitigen.
INFO: Wenn das Sandwich zum ersten Mal verwendet wird, können Rauch und milder Geruch auftreten. Dieses 
Phänomen wird durch Erwärmung der internen Komponenten verursacht, verschwindet jedoch in einem Mo-
ment. Dies ist kein Mangel, sondern ein allgemeines Phänomen für ein neues Produkt.

BENUTZERDEFINIERTE VERWENDUNG
1. Beschichten Sie die Backplatten vorsichtig mit etwas Butter oder Speiseöl.
2. Schließen Sie dem Sandwichtoaster an eine Steckdose an. Beide Leuchten am oberen Deckel leuchten auf. Das 
rote Licht zeigt den Anschluss an die Stromversorgung an. Das grüne Licht zeigt die Erwärmung der Backplatten an.
3. Schließen Sie das Sandwich, um die Platten schneller aufzuwärmen.
4. Bevor Sie die Platten erwärmen, bereiten Sie Sandwiches zu. Bei einem Standard-Sandwich benötigen Sie zwei 
Scheiben Toastbrot und füllen beispielsweise eine Schinkenscheibe, eine Scheibe Hartkäse. Die Füllung genau 
zwischen die Toastbrot scheiben legen. Zu viele Zutaten können dazu führen, dass das Sandwich sicher geschlos-
sen wird. In diesem Fall müssen Sie einen Teil der Patrone entfernen. Schließen Sie das Sandwich nicht mit Ge-
walt. Andernfalls kann es beschädigt werden, indem Sie beispielsweise die Verriegelung des Griffs lösen.
5. Wenn sich die Backplatten auf die Betriebstemperatur erwärmt haben, erlischt die grüne Kontrollleuchte. 
Dadurch ist das Sandwichtoaster backfertig.
INFO: Die grüne Kontrolllampe schaltet abwechselnd ein und erlischt. Dies liegt an der Funktion des Thermos-
tats, der eine stabile Betriebstemperatur der Backplatten gewährleistet. Öffnen Sie das Sandwich und legen Sie 
ein oder zwei Sandwiches auf das untere Backblech. Mit dem Griff die Oberseite des Sandwichs nach unten falten 
und drücken. Sichern Sie die Griffe mit einer Schließsperre.
6. Lösen Sie nach ca. 2-3 Minuten die Sicherung, öffnen Sie die Oberseite und entfernen Sie das Sandwich, oder 
verlängern Sie ggf. die Backzeit, indem Sie den Sandwichtoaster wieder schließen. Verwenden Sie nur einen 
hölzernen oder hitzebeständigen Kunststoffwender, um das Sandwich zu entfernen. Verwenden Sie kein Messer 
oder Gabel oder andere Metallgegenstände. Die Antihaftoberfläche kann beschädigt werden.
INFO: Die Backzeit hängt von der Art des Brotes, der Menge und Art der Füllung und natürlich von Ihrem Ge-
schmack ab.
7. Schließen Sie immer das Gerät, bevor Sie andere Sandwiches zu backen wollen, und warten Sie, bis die grüne 
Kontrolllampe wieder erlischt.
8. Wenn Sie das Gerät nicht weiter verwenden, trennen Sie das Sandwichtoaster von der Steckdose.

REINIGUNG UND WARTUNG
• Trennen Sie das Sandwich vor der Reinigung von der Steckdose. festziehen und vollständig abkühlen lassen.
• Reinigen Sie die Antihaft-Oberfläche der Backplatten nach jedem Gebrauch. Dies vermeidet die Schichtung 
von gebackenen Speiseresten und somit eine mögliche Beschädigung der Oberfläche der Backplatten.
• Verwenden Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.
• Wenn sich noch Speisen auf den Tellern befinden, lassen Sie sie mit einer Lösung aus Wasser und normalem 
Küchenreiniger ab.
• Wischen Sie die Blätter nach dem Abwischen mit dem Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch ab und wi-
schen Sie sie anschließend trocken.
• Reinigen Sie die Außenseite des Sandwichs mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch und trocknen Sie 
es anschließend ab.
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• Spülen Sie das Sandwich nicht unter fließendem Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Metallwerkzeuge, Bürsten, Scheuermittel, Benzin oder andere 
aggressive Verdünner. 

LAGERUNG
• Wenn die Backplatten kühl und sauber sind, falten Sie den oberen Teil und sichern Sie den Griff mit der Sicherung 
(Sperre). Befestigen Sie das Netzkabel an der Unterseite des Sandwichtoasters.
• Durch die Sandwich-Konstruktion können Sie in einer vertikalen Position lagern und so viel Platz sparen, z. B. auf 
der Küchenzeile.
• Bewahren Sie das Sandwichtoaster an einem trockenen, sauberen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannungsbereich: 220 – 240 V
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung: 750 W
Abmessungen mit Deckel: 27,6 x 11,2 x 26 cm
Abmessungen ohne Verpackung: 23,2 x 9 x 22,8 cm
Bruttogewicht: 1,5 kg
Gewicht netto: 1,19 kg
Hinweis: Änderungen des Textes und der technischen Spezifikationen sind vorbehalten.

TIPPS ZUR VORBEREITUNG VERSCHIEDENER ARTEN VON SANDWICHES
Sie können Fleisch, Fisch, Käse, Wurst, gekochte Eier oder Obst und Gemüse als Grundlage für die Sandwichfül-
lung verwenden. Obst und Gemüse wie Kiwi, Bananen, Birnen, Äpfel, Ananas, Tomaten, Gurken, Zwiebeln oder 
Pilze sind ein gutes Zubehör für leckere Sandwiches. Alles nach Ihrem Geschmack.

EMPFEHLUNG
• Verwenden Sie nicht zu viel Innenfüllung, ob es nicht auf den Backflächen fließen.
• Sie können die Füllung mit verschiedenen Gewürzen, Kräutern, Senf oder zB. Tomatenpaste würzen.
• Um die goldene Farbe zu erhalten, das Toastbrot von dem Backen mit Butter leicht  einstreichen.

VERWENDUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL
Verwenden Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einer dafür vorgesehenen Entsorgungsstelle.
Geschenkpapier und Wellpappe - dem Sammelmaterial übergeben. 
Verpackungsfolien, PE-Beutel, Kunststoffteile - zu Sammelbehältern für Kunststoffe.

SICHERHEITSSYMBOLE

   1.                                  2.                                  3. 

1. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
2. CE – dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.
3. Das Produkt darf nicht als normaler Hausmüll behandelt werden (siehe Abschnitt Entsorgung alter elektri-
scher und elektronischer Geräte).
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ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN 
Das Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör, seiner Verpackung oder den Begleitpapieren weist darauf 
hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt 
an einer geeigneten Sammelstelle, an der das elektronische Gerät fachgerecht recycelt wird. In der Euro-
päischen Union und in anderen europäischen Ländern sind Sammelstellen für gebrauchte elektrische und 
elektronische Geräte eingerichtet. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts werden mögliche 

negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert, die durch unsachgemäße Handha-
bung des Produkts entstehen können. Die Wiederverwertung all dieser Materialien trägt ebenfalls zur Schonung der na-
türlichen Ressourcen bei. Bitte entsorgen Sie deshalb alte elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll. 
Ausführlichere Informationen zum Produktrecycling erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem 
Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Einzelheiten finden Sie auch im Abfallgesetz des betreffenden Lan-
des, in der Tschechischen Republik Nr. 185/2001 Sammlung von Gesetzen in der geänderten Fassung. Weiter auf www.
elektrowin.cz, www.remasystem.cz und www.asekol.cz (Entsorgung von Elektroschrott). Die falsche Entsorgung dieser 
Art von Abfällen kann gemäß den geltenden Vorschriften und Gesetzen mit Geldbußen belegt werden.
 

 GARANTIE
Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum gewährt. Diese Garantie gilt für Mängel, die 
durch fehlerhaftes Material oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Sie gilt nicht, wenn der Fehler durch mecha-
nische Schäden, spontane Katastrophen oder andere unbequeme Ereignisse, Anschluss an eine unsachgemäße Netz-
spannung, Änderungen oder Reparaturen durch unqualifizierte und nicht autorisierte Personen, Missbrauch oder 
andere als in die Bedienungsanleitung angegebene Verwendung entstanden ist.
Bewahren Sie alle Reparatur- und Reparaturnachweise mindestens 3 Jahre lang auf, um eine Garantie auf Qualität und 
Nach-Garantie-Service zu erhalten.
Die Feststellung, dass dieses Produkt nicht zu Ihnen passt, ist kein Grund, sich zu beschweren.
Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, reichen Sie bitte einen Kaufnachweis ein.

Wenn Ihr Gerät ausfällt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Service unter der folgenden Adresse:

Tschechische Republik: 
Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

Slowakische Republik: 
TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
www.tvav.sk
tel.: +421 41/562 60 61
tvav@tvav.sk

IMPORTEUR
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77
186 00 Praha 8
www.gme.cz



Vigan Mammoth SVC1 szendvicssütő 
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. A használatbavétel előtt, kérjük alaposan tanulmányozza át 
a termék használati útmutatóját. A készüléket kizárólag a használati útmutatóban is feltüntetett célokra és 
módokon használja. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutatóval ellentétes alkalmazásból kifo-
lyólag bekövetkezett károkért. A használati útmutatót őrizze meg, ha később esetleg szükség lesz rá. Legalább 
az érvényes garancia lejáratának végéig ajánlatos a termék eredeti csomagolását és a pénztári bizonylatot 
megőrizni. Amennyiben a készüléket egy további személy számára eladja, kérjük, mellékelje a termék hasz-
nálati útmutatóját is. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy megfelel a legmagasabb minőségi, alkalmazási és 
dizájnbeli követelményeknek. Reményeink szerint ez a szendvicssütő hamarosan konyhája pótolhatatlan se-
gítőtársává válik.

TERMÉKLEÍRÁS
1. A szendvicssütő felső része 
2. A szendvicssütő alsó része 
3. Zöld kontrollégő (jelzi, hogy a készülék kellően felmelegedett a szendvicssütéshez)                                                                         
4. Piros kontrollégő (jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva, csatlakoztattuk a hálózatba)
5. Hőszigetelt fogantyú                                                                                 
6. Zárszerkezet kibiztosítója 
7. Tartószerkezet a tápkábel feltekeréséhez (a készülék alján található)
8. Non-stick tapadásmentes, háromszög alakú, leégést megelőző felületi kezeléssel 
 ellátva (felső és alsó rész egyaránt)
9. Design rész rozsdamentes acél kivitelben is 
10. Csúszásgátlóval ellátott lábazat
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MEGJEGYZÉS
• Ha a jelzőfény pirosan világít, a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz. 
• A zöld jelzőfény (akkor alszik ki, ha a szendvicssütő felülete üzemi hőmérsékletre melegedett fel és elkezdheti 
a szendvicssütést).
• A fogantyú biztosítója gondoskodik arról, hogy a készülék működés közben megfelelőképpen lezáródjon.
• A csúszásgátlóval ellátott lábazat meggátolja, hogy a szendvicssütő megcsússzon. 

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy az elekt-
romos hálózatba csatlakoztatás és az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy elkerülje az 
esetleges helytelen használatból fakadó baleseteket! Fordítson fokozott figyelmet a biztonsági előírásoknak. 

A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő sze-
mélyek, beleértve a 8 évnél idősebb gyermekeket is, nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet 
és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítania számukra. Csak felnőttek használhatják a készüléket. 
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. A készülék 
tisztítását és karbantartási munkálatait gyermekek nem végezhetik el, ha nem töltötték be a 8. életévüket és nem bizto-
sított számukra a felnőtt felügyelet jelenléte. A 8 évnél fiatalabb gyerekek tartsák távol magukat a készüléktől és annak 
vezetékétől, és gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel vagy annak vezetékével. 
A készülék nem irányítható külső időzítő, távirányító vagy egyéb más irányító egység segítségével, amely automatikusan 
bekapcsolja a készüléket, mert így alkalmazva a terméket tűzveszély léphet fel. 

• Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózatba, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék 
használati útmutatójában lévő táblázati értékeknek. Amennyiben nem megfelelőek ezek az értékek, a terméket vigye vissza 
oda, ahol vásárolta. 
• A készüléket csak az előírásoknak megfelelő, kellőképpen földelt konnektorba dugaszolja be. 
• Ezt a készüléket csakis háztartási célokra használja, mert nem alkalmas kereskedelmi használatra! 
• A szendvicssütőt csak beltéren javasolt használni, ne használja kültéren a készüléket. 
• Ne használja a készüléket más célra, mint amire az rendeltetésszerűen készült.
• A készüléket csak olyan helyen használja, ahol nem kerülhet sor arra, hogy túlmelegszik. Ne helyezze hőforrás, gyúlékony 
tárgyak és nedves felületek közelébe. 
• A készüléket mindig egyenletes, sima, száraz és stabil felületen helyezze el.
• Ha csatlakoztatja a készülék vezetékét az elektromos hálózathoz, a szendvicssütő felülete felforrósodik, és a külső műanyag 
borítás is felmelegszik. Kérjük, ne érintse meg a készülék sütőfelületét, sérülésveszély. Ha a zárszerkezetet kikapcsolja és fele-
meli a sütő fedelét, ajánlott hővédő konyhai kesztyűt használni, mert így elkerülheti az égési sérüléseket. A megsült szendvicset 
fa lapáttal vagy hőálló műanyag csipesszel vegye ki a készülékből. 
• Ha nem használja a készüléket, tisztítás előtt, vagy akkor, ha felügyelet nélkül hagyja, minden esetben húzza ki annak veze-
tékét az elektromos hálózatból. 
• Működés közben ügyeljen arra, hogy a szendvicssütő körül maradjon annyi szabad tér, hogy kellő mennyiségű szabad levegő 
áramolhasson körülötte. 
• Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék forró felületére. 
• Ha egyik helyről a másikra rakja át a készüléket, vagy a tisztítás és elrakás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék 
teljesen kihűlt. 
• Minden használat után tisztítsa meg a sütőfelületet, lásd a Tisztítás és karbantartás című fejezetet. 
• A készüléket és annak semmilyen részét se merítse vízbe vagy egyéb más folyadékba, a terméket semmiképpen se tisztítsa 
folyó víz alatt. 
• Amennyiben azt tapasztalja, hogy a készülék vagy annak csatlakozója meghibásodott, vagy meghibásodás jeleit mutatja, 
a terméket ne használja, és forduljon szakszervizbe vagy kérje szakember segítségét. A készülék használata szigorúan tilos, ha 
azt tapasztalta, hogy annak vezetéke vagy villás csatlakozója meghibásodott. 
• A készülék és a csatlakozó vezeték javítását vagy annak cseréjét csak szakszervizben végeztesse, megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakemberrel. 
• A készülék és annak csatlakozó vezetéke se kerüljön kapcsolatba forró felülettel és éles szélekkel. 
• Ne fogja meg nedves kézzel a vezetéket. HA a készüléket kihúzza a konnektorból, ne a vezetéket, hanem a villám csatlakozó 
dugós részét fogja. Ha nem így jár el, előidézheti a vezeték és a konnektor meghibásodását is.
• A veszélyes áramütés elkerülése végett ne javítsa maga a készüléket, és ne kísérelje meg annak módosítását, átépítését sem. 
A készülék javítását minden esetben bízza szakemberre.
• A jótállás nem vonatkozik a terméket ért olyan károsodásra, amely nem megfelelő installáció, nem rendeltetésszerű haszná-
lat, illetve bármilyen illetéktelen szétszerelés, javítás vagy átalakítás következménye.
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ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Kérjük, csomagolja ki a készüléket, távolítsa el a termékről az összes csomagolóanyagot, ezt követően gondoskodjon 
arról, hogy a csomagolóanyag környezetbarát módon újrahasznosítható legyen. Ügyeljen arra, hogy a műanyag csoma-
golás ne kerüljön gyerekek kezébe, mert fulladásveszélyt okozhat. A terméken található matricát viszont ne távolítsa el.

2.  A készülék sütőfelületét törölje át enyhén nedves törlőronggyal vagy szivaccsal, majd ezt követően puha papírtörlővel 
vagy száraz ronggyal törölje szárazra. 

3.  A szendvicssütőt csatlakoztassa az elektromos hálózatba és hagyja bekacsolva legalább 5-7 percig, hogy ez idő alatt 
égjen ki a felület, mert így eltávolítjuk róla az esetleges gyártás során ottmaradt nem kívánt anyagot és bűzt.

INFORMÁCIÓ: A szendvicssütő első használata előtt, üzembe helyezéskor némi füstöt és mérsékelt bűzt érzékelhet. 
Ennek az az oka, hogy a belső komponensek felmelegszenek, ám ez a jelenség gyorsan meg is szűnik. Ez nem jelenti azt, 
hogy a termék meghibásodott, ez szokványos jelenség az új termékek esetében.

HASZNÁLATA
1. A sütőlapokat óvatosan kissé kenje be kis mennyiségű vajjal vagy egyéb más főzőzsiradékkal, pl. olaj.

2. A szendvicssütőt csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. A felső fedélen található mindkét jelzőfény világítani kezd. 
A piros jelzőfény azt jelenti, hogy csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz. A zöld jelzőfény azt jelenti, hogy 
mikor melegszik fel a munkafelület megfelelőképpen annyira, hogy behelyezhesse a szendvicset. 

3. Ha lecsukja a szendvicssütőt, akkor a sütőfelület hamarabb felmelegszik.

4. Míg a szendvicssütő eléri a kellő üzemi hőmérsékletet, addig állítsa össze a szendvicset. Egy klasszikus szendvicshez 
két szelet szendvicskenyérre lesz szükség, egy szelet sonkára vagy ás felvágottra, egy szelet kemény sajtra. A tölteléket 
helyezze pontosan a szendvicskenyér közé. Ha túl sok hozzávalót használ fel a szendvicshez, megtörténhet, hogy nem 
tudja majd biztonságosan lecsukni a szendvicssütőt. Ez esetben vegye ki a töltelék egy részét. A szendvicssütőt ne zárja 
le erővel, mert ez esetben a készülék meghibásodhat, pl. szétpattanhat a zárszerkezet a fogantyún.

5. Azonnal, ahogy a készülék elérte az üzemi hőmérsékletét, a zöld kontrollégő kialszik. Ezzel jelzi, hogy a készülék felké-
szült a szendvicssütésre. 

INFORMÁCIÓ: A zöld jelzőfény, mely a sütőfelületek melegítését jelzi, egyszer ki, máskor bekapcsol, ez amiatt van, mert 
a hőszabályozó mindig jelzi, épp milyen hőmérsékletű a felület. Ha kihűlt, akkor ismét rámelegít, így ezzel is biztosítja a 
sütőfelületek stabil működési hőmérsékletét. Nyissa ki a szendvicssütőt, az alsó sütőlapra helyezzen egy vagy két szend-
vicset. Majd ezt követően hajtsa rá a felső sütőlapot az alsóra és zárja össze a készüléket.

6. Körülbelül 2-3 perc múlva nyissa szét a szendvicssütőt, hajtsa fel a felső sütőlapot, majd vegye ki az elkészült szend-
vicset, esetleg ha úgy látja, még nem készült el, hajtsa rá vissza a fedelet és süsse tovább. A megsült szendvicseket fa 
vagy hőálló műanyag eszközzel emelje le a sütőfelületről, hogy ne sértse fel a tapadásmentes bevonatát. Ne használjon 
a felületen kést, villát vagy egyéb más fém tárgyakat, mert azok felsérthetik a szendvicssütő felületét. 

INFORMÁCIÓ: A sütés hossza a kenyér fajtájától is függ, továbbá a töltelék mennyiségétől és típusától és természetesen 
attól is, mennyire szereti ropogósan a melegszendvicset. 

7. Mielőtt behelyezi a következő szendvicset, csukja le a szendvicssütőt és várja meg, míg ismét kialszik a zöld jelzőfény. 

8. Ha befejezte a sütést, húzza ki a szendvicssütőt az elektromos hálózatból. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni!
• A tapadásmente sütőfelületet ajánlott minden használat után tisztára törölni. Ezzel megelőzheti, hogy az egyed élel-
miszer-maradványok rétegesen egymásra égjenek, melynek következtében a felület is károsodhat. 
• A sütőfelületre tapadt élelmiszert konyhai papírtörlővel távolítsa el, majd nedves szivaccsal törölgesse át a teljes felületet. 
• A makacsabb ráragadt élelmiszerek eltávolításához ajánlott mosogatószeres vízzel befröcskölni a felületet, ezt köve-
tően hagyja állni néhány órát. 
• A mosogatószer használata után törölje le a szert nedves ronggyal, majd törölje szárazra a készüléket. 
• A sütő külső felületét mosogatószeres, nedves szivaccsal, majd pedig száraz törölgetővel törölgesse át. 
•  A szendvicssütőt nem szabad vízben tisztítani, és mosogatógépbe se rakható! 
• A szendvicssütő tisztítására ne használjon éles fémtárgyakat, kefét, karcoló súrolószert, benzint vagy egyéb más oldó-
szeres tisztítószert. 
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TÁROLÁS
• Ha a sütőfelületek kihűltek és tiszták, hajtsa rá a felső sütőlapot az alsóra és csukja össze a markolaton lévő 
zárral a készüléket. A csatlakozóvezetéket tekerje fel a termék alján található kábeltartóra.
• A szendvicssütő konstrukciója lehetővé teszi, hogy függőlegesen is tárolható a készülék, ezáltal sok helyett 
takaríthatunk meg a tárolással, pl. a konyhapulton vagy a szekrényben. 
• A szendvicssütőt helyezze száraz, tiszta helyre. Gyermekektől elzárva tartandó. 

MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültségtartomány, áramellátás: 220 – 240 V
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Névleges teljesítmény: 750 W
A termék méretei csomagolással együtt:  27,6 x 11,2 x 26 cm 
A termék méretei csomagolás nélkül: 23,2 x 9 x 22,8 cm
Bruttó súly: 1,5 kg
Nettó súly: 1,19 kg
Megjegyzés: A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a termék műszaki paramétereit és a hozzá 
tartozó szöveget. 

TIPPEK KÜLÖNFÉLE FINOM SZENDVICSEK ELKÉSZÍTÉSÉRE
A szendvicsalaphoz használjon húst, halat, sajtot, füstölt húsárút, főtt tojást, zöldséget vagy akár gyümölcsöt is, 
ízlés szerint. Az olyan zöldségek és gyümölcsök is, mint pl. a kivi, a banán, a körte, az alma, az ananász, a paradi-
csom, az uborka, a hagyma vagy a gomba megfelelő feltétként szolgálhat egy finom szendvicshez.  

AJÁNLÁS
• Ne rakjon a szendvicsbe túl sok hozzávalót és tölteléket, nehogy kifolyjon a sütőlapra. 
• A tölteléket különféle fűszerekkel, földfűszerekkel, mustárral vagy akár paradicsomszósszal  is ízesítheti.
• Ahhoz, hogy a melegszendvicsnek aranybarna színe legyen, sütés előtt ajánlott a szendvicskenyér külsejét is 
vajjal megkenni. 

USE AND DISPOSAL OF WASTE
A használt csomagolóanyagot helyezze az erre kijelölt köztéri szemetesbe. 
A csomagolópapírt és a hullámos kartont – rakja a papírgyűjtő konténerbe. 
A csomagolófóliát, a műanyag zacskót és a műanyag részeket helyezze a műanyagokat gyűjtő konténerbe.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

   1.                                  2.                                  3. 

1. A készülék csak beltérben használható.
2. CE – ez a termék megfelel az összes vonatkozó uniós irányelvnek és előírásnak.
3. A terméket tilos a szokványos háztartási hulladék közé helyezni (lásd Régi elektromos és elektronikai beren-
dezések hulladékkezelése c. részt). Ez a szimbólum az Európai Unió egész területén érvényes. Ha az előírásoknak 
megfelelően szeretné megsemmisíteni a terméket, kérjen tájékoztatást a helyi hulladékgazdálkodási hivatalban 
vagy a boltban, ahol a terméket megvásárolta. 
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RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK HULLADÉKKEZELÉSE 
A terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy kísérőlevelén található áthúzott kerekes kuka jel azt 
szimbolizálja, hogy ezt a terméket külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor, ezért ne dobja a közönséges 
kukába, mivel elektromos hulladék. Kérjük, elhasználódáskor vigye el a hulladékot a legközelebbi elektro-
nikus berendezések megsemmisítésére szakosodott hulladékudvarba, ahol ezt az berendezést szakszerűen 
megsemmisítik. Az Európai Unióban és a többi európai országban is a terméket külön kell gyűjteni annak 

elhasználódásakor az erre szakosodott gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja az elhasználódott berendezés hasznos élet-
tartamának végén a környezettudatos újrahasznosítást, elősegíti a potenciálisan káros környezeti és emberi egészségre 
gyakorolt hatások elkerülését, és lehetővé teszi a terméket alkotó alkatrészek újrahasznosítását. Ezen anyagok újrahasz-
nosítása a természeti erőforrások védelméül szolgál. Ebből az okból kifolyólag kérjük, ne helyezze a háztartási hulladék-
kal együtt a közönséges kukába az elhasználódott elektromos és elektronikai berendezéseket. A hulladék szelektálására 
vonatkozó részletes tájékoztatásért forduljon a lakóhelyén lévő illetékes hivatalhoz, a hulladékgazdálkodással foglalkozó 
intézményhez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További erre vonatkozó részletet talál a hulladékgazdálkodás-
ra vonatkozó 185/2001-es törvényben, amely Csehországban van érvényben. Az alábbi weboldalakon informálódhat a 
környezettudatos újrahasznosításról: www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz, www.asekol.cz (e-hulladék megsemmi-
sítése). Amennyiben nem az előírások szerint jár el az elhasználódott berendezés megsemmisítését illetően, az hatályban 
lévő törvényi előírások értelmében megbírságolható. 

 GARANCIA
Erre a termékre a megvásárlástól számított időponttól 24 hónapos garancia érvényes. Ez a jótállás akkor érvényesít-
hető, ha a károsodás gyártási vagy anyaghiba miatt lépett fel. A jótállás nem vonatkozik a terméket ért olyan károso-
dásra, amely nem megfelelő installáció, baleset, nem rendeltetésszerű használat, természeti katasztrófa, elégtelen 
vagy túlzott áramellátás, a normálistól eltérő mechanikai vagy környezeti hatások, illetve bármilyen illetéktelen szét-
szerelés, javítás vagy átalakítás következménye. 
A termék megvásárlására és esetleges javítására vonatkozó számlákat és tanúsítványokat gondosan őrizze meg, mini-
mum 3 évig a minőségi garanciális és garancia utáni javítások lehetővé tétele érdekében. 
Ne feledje, ez a készülék nem professzionális, hanem csak háztartási felhasználásul szolgál.  A tény, hogy a termék 
önnek nem tetszik vagy nem felel meg, nem ok a reklamációra. 
Amennyiben reklamálni szeretné a terméket, mutassa fel a termékkel együtt a vásárlást igazoló bizonylatot is. 

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahol a terméket 
vásárolta vagy keresse fel az alábbi szakszervizt: 

Csehország:
Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

Szlovákia:
TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
www.tvav.sk
tel.: +421 41/562 60 61
tvav@tvav.sk

IMPORTŐR
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77
186 00 Praha 8
www.gme.cz
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