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 OPIEKACZ DO KANAPEK PANINI 
 

MODEL: ZM-707C 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI  
I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU. 

 



OPIS URZĄDZENIA 
 

 
 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
 
1. Odpakuj produkt i zachowaj wszystkie elementy opakowania do czasu, gdy    

upewnisz się, że urządzenie nie jest uszkodzone i działa poprawnie. 
2. Starannie zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem. 
3. Wyjmij produkt z opakowania. Przechowuj i utylizuj opakowania w odpowiedzialny 

sposób. Plastikowa folia do pakowania może stwarzać ryzyko uduszenia dla      
niemowląt i małych dzieci, więc upewnij się, ze wszelkie opakowania pozostają 
poza ich zasięgiem. 

4. Przed każdym użyciem sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony ani zużyty.                      
Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. 

5. Płyty grillowe oczyścić gąbką lub szmatką zwilżoną ciepłą wodą. 
UWAGA: Nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć płyt grillowym pod                 
bieżącą wodą. 

6. Osuszyć szmatką lub ręcznikiem papierowym. 
7. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty smażenia płyty grillowe można lekko posmaro-

wać olejem, tzn. na płyty wylać łyżeczkę oleju roślinnego, rozprowadzić ręcznikiem 
papierowym i zebrać nadmiar. 

8. Całkowicie rozwinąć kabel zasilający. 
UWAGA: Podczas pierwszego użycia grill może wydzielać lekki dym lub               
zapach. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na bezpieczeństwo. 

 
 

UŻYTKOWANIE  
 
1. Ustawić urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni. 
2. Podłączyć wtyczkę do uziemionego gniazdka sieciowego 220-240V, 50/60Hz, 

wówczas zaświeci się czerwona lampka kontrolna zasilania (3). 
3. Zamknąć opiekacz i przygotować kanapkę, podczas gdy urządzenie się 

nagrzewa. 
4. Gdy opiekacz jest gotowy do pracy, po kilku minutach (około 3 min.), lampka 

kontrolna (3) zgaśnie. 
5. Całkowicie otworzyć opiekacz. Umieścić na dolnej płycie kanapkę, mięso lub inną 

potrawę. Uważać na rozgrzane powierzchnie płyt. 
 

1. Uchwyt 
2. Górna obudowa 
3. Lampka kontrolna zasilania 
4. Zapięcie blokujące otwieranie 

urządzenia 
5. Dolna obudowa 
 

 



6. Zamknąć płytę górną opiekacza (2), czerwona lampka kontrolna (3) znowu się 
zaświeci, co oznacza, że trwa proces grillowania.  
UWAGA: Podczas opiekania lampka kontrolna włącza się i wyłącza, gdy 
termostat utrzymuje właściwą temperaturę w urządzeniu, Opiekanie może się 
odbywać tylko przy zamkniętych metalowych płytach dociskowych. 

7. Czas opiekania kanapki to około 3-8 minut lub dłużej, zależnie od upodobań. 
8. Otworzyć opiekacz za pomocą uchwytu i wyjąć kanapki używając plastikowej lub 

drewnianej łopatki. W żadnym razie nie używać metalowego noża, gdyż może on 
spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu. 

9. Zamknąć płytę górną opiekacza (3) w celu utrzymania ciepła w urządzeniu do 
czasu przygotowania następnej kanapki. Przygotować kolejne kanapki, gdy 
opiekana jest pierwsza. 

10. Po zakończeniu używania urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić w 
położeniu otwartym, aby ostygł. 

 
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

 
1. Po użyciu i przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego               

i odczekać, aż urządzenie ostygnie. 
2. Wytrzeć wnętrze opiekacza i krawędzie płyt dociskowych za pomocą 

papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki. Urządzenie jest łatwiejsze do 
czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe. 

3. W przypadku trudności z usunięciem nadzienia, wlać trochę oleju kuchennego na 
płyty i wytrzeć po 5 minutach, gdy nadzienie rozmięknie. 

4. Wytrzeć opiekacz od zewnątrz lekko wilgotną szmatką, upewniając się, że do 
szczelin zapewniających chłodzenie nie dostanie się wilgoć, olej, ani tłuszcz. 

5. Nie czyścić powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą ściernych 
zmywaków lub ostrych utensylii kuchennych, gdyż spowoduje to uszkodzenie 
powierzchni nieprzywierającej płyt. 

6. Do czyszczenia urządzenia używać tylko wody z dodatkiem płynu do mycia 
naczyń. Nie stosować żadnych roztworów chemicznych, proszków do 
czyszczenia opiekacza. 

7. Nie zanurzać urządzenia, ani przewodu zasilającego w wodzie, ani w żadnej 
innej cieczy. 

8. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce. 
9. W celu przechowywania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania. Upewnij się, że 

opiekacz jest zimny, suchy i czysty. Przewód zasilający można owinąć wokół 
podstawy. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI  
 
Producent udziela gwarancji zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania 
klienta. Gwarancja obejmuje jedynie wady w materiale lub jakości wykonania. 
Naprawy w ramach gwarancji mogą być realizowane jedynie przez autoryzowane 

centrum serwisowe. Zgłaszając roszczenie na mocy gwarancji należy przedłożyć 

oryginalny dowód zakupu (z datą zakupu). 

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach: 

• Normalne zużycie urządzenia w eksploatacji 

• Nieprawidłowe użycie, np. przeciążenie urządzenia, stosowanie niezatwierdzo-
nych akcesoriów. 



• Użycie siły, uszkodzenie spowodowane przez wpływ zewnętrzny. 

• Uszkodzenie spowodowane brakiem stosowania się do instrukcji obsługi, np. pod-
łączenie do nieprawidłowego zasilania lub brak przestrzegania instrukcji instalacji. 

• Częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzenia. 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Moc znamionowa:   750W         
Napięcie znamionowe:  220-240V  
Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz  
 

  Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw Unii Euro-
pejskiej, które go dotyczą. 
 
UTYLIZACJA OPAKOWAŃ 
 
Materiały z opakowania produktu nadają się do wykorzystania jako surowiec wtórny               
i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgod-
nie z przepisami lokalnymi. 
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło 
zagrożenia. 
 
 


