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במידה ויש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל, היוועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים, לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון 

של המכשיר לחשמל. 

הערה



לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר סנדביץ זה מתוצרת                               
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך 

הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא 
חשבונית רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות. 

הוראות זהירות ובטיחות

.)230V( יש לחבר  את המכשיר לשקע במתח המתאים •
• לפני השימוש במכשיר יש לקרוא הוראות אלו בקפידה ולשמור אותם לשימוש בעתיד.

• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע”י היבואן.

• אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת המכשיר כאשר הוא פועל. יש למקם את המכשיר במקום 
  שאינו נגיש לילדים.

• אין לחשוף את הכבל לחום )תנור חם, להבה, שמש, כיריים( או לאפשרות שיתקלו בו.
• מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

• אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
• אין להשתמש במכשיר כאשר נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם. 

   יש למסור לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
• אין לטבול את המכשיר ואת כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. 

  במידה והותזו מים על המכשיר יש לנגבם ולהמתין לייבוש מוחלט לפני השימוש.
• אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות.

• אין לגעת במשטחים חמים בידיים חשופות. יש להשתמש בידיות או בכפפות.
• יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשהמכשיר לא בשימוש )גם אם זה לזמן קצר(, לפני ניקויו, 

   אחסונו או במקרה של תקלה.
• אין להשתמש בכריות ו/או בחומרי ניקוי שורטים בזמן הניקוי.

• אין למשוך בכוח את הכבל החשמל מהשקע.
• יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת                                  
   שימוש באביזרים שאינם מומלצים ע”י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.

• כל תיקון שיש לעשות במכשיר יעשה אך ורק ע”י תחנת שירות מורשית. תיקון לא מקצועי 
   עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם  יכולותיהם הפיזיות, החושיות או   
  מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על  

  ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה,  
  וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

• הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

עצות שימושיות

• יש לחמם את המכשיר לפני השימוש.
• ניתן להשתמש בחמאה מתובלת.

• הצעות לעיטור הכרכים: חסה, פטרוזיליה, מנטה, חצאי זיתים, בצל, עגבניה וכו’.
• כפית של סוכר שתפוזר על החלק החיצוני של הכריכים תעניק להם יותר פריכות )מתאים במיוחד  

   לכריכים עם מילוי פירות(.

ניתן לבשל מבחר רב של מאכלים בעזרת הפלטות המתחלפות:
• פלטות משולשים: טוסטים, כריכים.

• פלטות גריל: טוסטים, המבורגרים, שיפודים, וכד’.

שמירה על איכות הסביבה

כדי להמנע מבעיות סביביות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך 
מכשירים יחד עם האשפה הביתית הלא - ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

קונים חכם. ממחזרים ישן
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מבט על המכשיר

1. ידית ארגונומית
2. גוף עליון נפתח 1800 )למצב גריל(

3. גוף תחתון 
4. ווסת חום 

5. אור חיווי וטמפרטורה

6. לוחות בישול דו צדדיות
7. תעלת טפטוף שמן

8. תפסני לוחות החימום
9. רגליים
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הצעות שימוש

• ניתן להשתמש במכשיר למטרות שונות כמו חימום ובישול מזון, גריל, הכנת כריכים וקלייה.
• באמצעות מתג התאמת הטמפרטורה המתכוונן ואור החיווי, הפעלת יחידה זו הנה בטיחותית, 

  נמנע חימום יתר, ושטח פני לוח הבישול נשמר בטמפרטורה רצויה קבועה.
  כך מובטח בישול נאות בזמן שנקבע.

• תוכלו להסיר מן המכשיר את נלוחות הבישול  כפולי הדפנות המוהעים הידבקות בלחיצה עדינה 
  על התפסים.

• לפני השימוש הראשון שטפו את הלוחות הבישול במים פושרים עם מעט נוזל ניקוי לכלים.
  כעט חברו את הלוחות הבישול למקומם. תישמע נקישה המצויינת כי הקצוות חוברו היטבלמשטח הבישול.

• אנו ממליצים לשמן מעט המשטח לפני השימוש הראשון.
• חברו את תקע החשמל לשקע וכוונו את המתג הטמפרטורה המשתנה לרמה מרבית.

  יתכן כי תבחינו במעט עשן או ריח. זו תופעה רגילה שלא תחזור על עצמה לאחר זמן מה.

הערה:
הקפידו לשמור את הכבל הרחק מלוחות הבישול בעת השימוש.

חימום ובישול

• בעת שימוש במכשיר כתנור, תוכלו לבשל מזון, לשמור על חום מזון מבושל, לחמם 
  מים, חלב וכדומה ולחלוט תה.

לוחות בישול דו צדדיים

• ניתן להשתמש בלוחות הבישול של המכשיר  באופן דו צדדי.
• תוכלו לבשל ביצים, קרפ, קציצות בשר והמבורגר וכדומה על המשטח האופקי של לוחות  

  הבישול במכשיר שלכם בקלות ובאופן שימושי.

ניקוי וטיפול

• טרם ניקוי וטיפול, נתקו את המכשיר משקע הקיר והניחו לו להתקרר.
• לאחר כל שימוש, נגבו את לוחות הבישול והמגש להגנת משטחי הבישול המצופים בחומר נוגד הידבקות.

• הוציאו את לוחות הבישול בסיבוב קל החוצה של התפסים המחזיקים את הלוחות.
• נקו את לוחות הבישול במטלית רכה או מברשת פלסטית, או שטפו במים פושרים. אין לשטוף במדיח כלים.

• יתכן כי תיתקלו בלכלוך עיקש עקב טמפרטורת לוחות הבישול. על מנת למנוע זאת, מספיק לשטוף את הלוחות.
• אל תשתמשו בחומרי קרצוף כגון מברשת מתכת או צמר פלדה כיוון שהם ישרטו את הציפוי נוגד ההידבקות.

• לאחר הוצאת לוחות הבישול, תוכלו לנגב את הלכלוך העיקש ואת המגשים משקפי החום במטלית לחה מעט.
• ניתן לנגב את רכיבי הפלסטיק ואת חלקי המתכת החיצוניים במטלית מסובנת ואז לייבשם לחלוטין.

• ניתן לאחסן את המכשיר בתנוחה אנכית, בעזרת מנעול הבטיחות האוטומטי.
• לעולם אל תטבלו במים, למעט ניקוי הלוחות והמגש.
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כיוון טמפרטורה

• שלבי כיוון הטמפרטורה בהתאם להליך המיועד יספיקו להגדרת טווח הטמפרטורות.

1. חימום
2. הכנת סנדוויץ
3. גריל - בישול

אפשרויות גריל

שימוש כמכין כריכים:
• חברו את המכשיר שלכם לשקע החשמל, קבעו את כפתור וויסות הטמפרטורה למיקום  

  הנכון בהתאם לצורך וחממו את המכשיר מראש קודם שתניחו בתוכו את המזון...
  כאשר נורית החיווי של התרמוסטט תיכבה, משמעות הדבר שהמכשיר שלכם הגיע  

  לטמפרטורה הרצויה.
• מרחו חמאה על חלקן החיצוני של פרוסות הכריך וסגרו בעדינות את המכסה.

• משך הבישול מותנה במקרה הפרטי, במילוי ובטעמכם האישי. 
  הכריך יתבשל משני הצדדים בו זמנית.

• אין צורך למרוח בחמאה את החלק החיצוני של כל סוגי הלחם, 
  כיוון שלמכשיר הגריל לוחות נוגדי הידבקות.

שימוש כגריל

גריל דו צדדי
• כוונו את מתג הטמפרטורה המשתנה לעמדה 3. חממו את היחידה מראש.

• הניחו את המזון המיועד לגריל על משטח הבישול התחתון וסגרו את המכסה 
  העליון על המזון.

• אין צורך להפוך את המזון בגריל דו צדדי.
• בחלוף הזמן הרצוי המזון יהיה מוכן.

• פתחו בזהירות את המכסה ואספו את המזון מן הלוח בעזרת מרית עץ.

גריל חד צדדי
• כוונו את מתג הטמפרטורה המשתנה לעמדה מתאימה. חממו את היחידה מראש.

• הניחו את המזון המיועד לגריל על משטח הבישול התחתון.
• משכו את המכסה העליון לעמדה אנכית, ופתחו אותו בזווית של 900.

• ניתן לבצע צלייה בגריל כאשר המכסה העליון של המכשיר פתוח ואינו נוגע במכסה העליון.
• כבו ואספו את המזון מן הלוח בעזרת מרית עץ

גריל למסיבות

• על מנת להגדיל את שטח הבישול בפיקניקים ומסיבות פתחו את המכסה העליון לאחור בזווית של 1800, 
  כך שייווצר משטח בישול רחב.

• משכו את המכסה העליון לעמדה אנכית והתאימו את יתדות הרגל העליונה לנקודה הגבוהה ביותר של יתדות הרגל. 
  כעת תוכלו לפתוח את המכסה העליון לזווית של 1800.

• כוונו את מד הטמפרטורה המשתנה לעמדה המתאימה. חממו את היחידה מראש.
• תוכלו להניח מזון על שני המשטחים. שימוש בו זמני בשניהם יקל על הצלייה בגריל.

• כבו ואספו את המזון מן הלוח בעזרת מרית עץ.

הערה:
האור מווסת על ידי בקר חום ויידלק במחזוריות בעת הבישול על מנת להבטיח 

כי הטמפרטורה הנכונה נשמרת.
 

אזהרה:
1.לעולם אל תגעו במשטחים החיצוניים של היחידה כיוון שהם מתחממים תוך כדי הפעלה. השתמשו בידית לפתיחת 

  המכסה העליון. קיטור עשוי להיפלט מבין לוחות הבישול של הציוד שלכם עם פתיחת המכסה העליון או בעת הליך הבישול.  
  היזהרו בעת הוצאת המזון.

2. פתחו את המכסה בזהירות והוציאו את המזון בעזרת כלי פלסטיק או עץ, למניעת נזק לציפוי נוגד ההידבקות. לעולם אל 
  תשתמשו במלקחיים, מזלגות או סכיני מתכת, כיוון שאלה יזיקו לציפוי.
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