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Sandwichmaker 
  

17.3000.00.00 
 
 
 
Tento přístroj na výrobu sandvičů odpovídá všem uznávaným 
pravidlům a kvalitativním normám zákona o technice a 
bezpečnosti. 
Návod k použití čtěte prosím velmi pozorně a dobře si jej 
uschovejte. Především dodržujte bezpečnostní předpisy. 
 
 
 

Technická data: 
El.síť/ napětí: 230 V ˜ 50 Hz  CE 
Příkon:  920 Watt 
 

 
 
 

 



Bezpečnostní předpisy: 
 

1. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte návod 
k použití! 

2. Předáte-li přístroj do rukou jiné osoby, ujistěte se prosím, že 
je tento návod přiložen. 

3. Při neodborném zacházení či použití přístroje nemůže být 
pro vzniklé škody uplatňována záruka. 

4. Nejdříve ze všeho se přesvědčte, že elektrická síť a její 
napětí odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku. 

5. Přístroj používejte pouze za dozoru a jen k účelům 
uvedeným v návodu. 

6. Děti nerozpoznávají nebezpečí, které při zacházení 
s elektropřístroji může vzniknout. Raději je proto držte od 
přístroje v provozu opodál. 

7. Přístroj pokládejte jen na rovné a stabilní plochy a ne do 
blízkosti horkých varných desek či plynových hořáků, ani 
do blízkosti dětí. 

8. Pozor: Při zapnutí přístroje vznikají vysoké teploty, proto jej 
uchopte vždy jen za držadla. 

9. Po každém použití raději vytahujte kabel ze zásuvky. 
Netahejte jen za kabel, a přesvědčte se, zda není někde 
kabel skřípnutý či zaklíněný, nebo není položen přes ostré 
hrany, aby se nepoškodil. Poškozený raději ihned vyměňte 
za nový. 

10. Nezkoušejte nikdy otevírat přístroj sami nebo jej 
opravovat. Přenechte opravu jen odbornému servisu. 

11. Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiných tekutin!  
12. Nikdy nesahejte na přístroj či kabely mokrýma či vlhkýma 

rukama! 
13. Nikdy nestavte přístroj pod skříň, nebo do uzavřeného 

prostoru, zabráníte tak jeho přehřátí.  
14. Dávejte pozor – při otevření poklopu přístroje může unikat 

horká pára! 
15. Chléb by se mohl připálit – nestavte proto přístroj nikdy do 

blízkosti hořlavých materiálů (záclony, atd.). 

Před prvním použitím: 
 
• Nejdříve si prostudujte návod k použití a bezpečnostní 

předpisy. 
• Odstraňte všechny obalové materiály a jejich zbytky. 
• Nyní pečlivě otřete měkkým vlkým hadříkem celý přístroj, a 

pak jej dobře vysušte. 
• Pečící plochy jsou pokryty nepřilnavou vrstvou. Před 

prvním použitím je mírně potřete olejem či tukem. Pak 
můžete přístroj zapnout a na ca 10  minut nechte vypálit. 

• Pak nechte přístroj mírně vychladnout a na závěr jej dobře 
otřete znkovu vlhkým hadříkem! 

 
První použití – zahájení provozu: 

 
• Zastrčte šnůru do zásuvky el. sítě. Rozsvítí se Vám červená 

kontrolka. Sandvičovač je přichystán k provozu. 
• Nyní se přístroj bude zahřívat – nechte jej zaklopený. 
• Až se rozsvítí zelená kontrolka, má přístroj optimální 

teplotu. Otevřete víko a položte do něj dvojitý, obložený 
toast. Víko přiklopte, a zajistěte držadla pojistnou sponou. 
Po několika sekundách zelená kontrolka zhasne. 

• Rozsvítí-li se červená kontrolka, je pečící fáze u konce a 
toasty jsou hotové. 

• Odklopte nyní opatrně víko a vyjměte toasty pomocí 
dřevěných vidliček nebo podobnými pomůckami.j Nikdy 
nepoužívejte špičaté, ostré nebo řezací předměty, které 
by mohly poškodit pečící plochy. 

• Pečíci plochy nechávejte během přestávek zavřené. 
• Až budete u konce s přípravou pokrmů, vytáhněte kabel 

ze zásuvky k úplnému vypnutí přístroje. 
 
 
 
 
 



Čištění a péče: 
 

• Před každým čištěním přístroje jej vždy odpojte ze sítě a 
nechte dobře vychladnout. 

• Nejdříve odstraňte všechny zbytky potravin měkkým 
štětečkem nebo dřívkem; nikdy nepoužívejte ostré 
předměty ! 

• Otřete pak plochy vlhkým hadříkem. 
• Nepoužívejte nikdy agresivní čistící prostředky. 

 
Pár receptů na začátek …. 
Sýrový sanwich  „Klasik“ 
 
Přísady pro 1 sandvič: 
   2 toastovací plátky 
   1 plátku sýra Gouda 
 
Příprava: položte jeden plátek do pečící ploch, pak na 

něj položte plátek sýra a dbejte na to, aby 
nepřesahoval okraje toastu – nebo sýr vyteče 

 Pak přiklopte 2.plátem veky či chleba 
 
Tip: místo sýra můžete použít do náplně i salám, 

šunku, a přidat kousek zeleniny . 
 
Sandwich-party: 
 
Přísady: 24 plátků toastovacího chleba, máslo 
 
Náplň 1 – Bangkok:   Náplň 2 – Roma: 
100 gr. Kuřecí šunky   6 plátků salámu 
3 lžíce konzer.mandarinek  80 gr mozarellly 
3 lžíce majonézy    4 lžíce pizza-rajčátek 
1 lžičku indického koření   sůl, čerstvě mletý pepř,  
    parmezánové „crispins“ 

    (*malé kořeněné croutony) 

 
Náplň Amsterdam:   Náplň Kolín: 
 
3 plátky vař. šunky    1 cibule 
4 plátky goudy  100 gr  métského 
2 plátky ananasu salámu 
sůl  sůl 
čerstvě mletý pepř čerstvě mletý pepř 
bylinkové Crispins česnekové crispins 
(malé croutonky z koření) 

 
Příprava: 
1. Toastové plátky jemně potřeme máslem. 
2. Pro náplň Bangkok: kuřecí šunku s mandarinkami 

jemně nasekáme, smícháme s majonézou a ochutíme 
směsí koření. 

3. Pro náplň Roma: salám a mozarellu jemně nakrájíme, 
nasekáme, k tomu přidáme jemně nakrájená piza-
rajčátka(minirajčátka), dobře promícháme, ochutíme 
solí, pepřem a přidáme malé parmezánové crispins. 

4. Pro náplň Amsterdam: šunku, goudu a ananasové 
plátky rozkrájíme na jemné koušíčky, a dobře 
promícháme. Přidáme sůl, pepř, a posypeme 
croutonky z koření). 

5. Náplň Kolín: nejdříve si oloupeme cibuli, jemně 
nasekáme. Métský salám , cibuli a koření velmi pečlivě 
promícháme, ochutíme a přidáme malé česnekové 
crispins. 

6. Toastové plátky namažeme máslem, a položíme si je 
na potravinovou fólii – namazanu stranou dolů. 

7. Náplň rozdělíme na 3 další plátky, z toho vždy 1 kraj 
necháme volný. Přikryjeme máslem namazanými 
plátky – namazanou stranou nahoru(ven). 

8. Toasty vložíme do předehřátého sanvičovače, 
přiklopíme a ca 3-5 minut pečeme. Ihned servirujeme. 

 


