
PL - Toster, gofrowanica, 
grill i panini 4in1
EL9147

1) Ergonomiczny uchwyt
2) Wskaźnik zasilania (zielony ) : gdy zostanie 
osiągnięta temperatura pracy
3) Lampka pracy (czerwony) : urządzenie jest 
w trakcie nagrzewania
4) Część górna urządzenia, kąt odchylenia 180°
5) Podstawa urządzenia
6) Wymienny wkład (grill)
7) Wymienny wkład (gofrownica)
8) Przycisk do wymiany wkładu
9) Blokada zabezpieczająca
10) Miejsce na przewód zasilający
11) Podpórka stabilizująca 
(potrzebna podczas grillowania)

Cieszymy się, że wybrałeś produkt SYSTEMAT. DEDRA posiada w ofercie wiele 
produktów AGD i do pielęgnacji ciała. Produkty SYSTEMAT są przez nas testowane 
i używane na co dzień. Jesteśmy przekonani, że nasz produkt będzie służył przez lata 
i zaspokoi w pełni państwa oczekiwania.

Opiekacz, grill, gofrownica w jednym SYSTEMAT. Z trzema wymiennymi płytami 
do trzech rodzajów potraw, przygotujesz śniadanie, deser, obiad. Płyty są pokryte 
powierzchnią nieprzywierającą biopan, dzięki temu są niezwykle proste w czyszczeniu. 

Proszę przeczytać uważnie! Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcje 
w całości i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

• Sprawdź czy główne napięcie w sieci odpowiada temu wskazanemu na etykiecie informacyjnej.
• Aby zapewnić ciągłą ochronę przed porażeniem prądem podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdek z właściwym 
uziemieniem. W przypadku nieprawidłowego podłączenia firma Vaše DEDRA, s.r.o nie ponosi odpowiedzialności za powstałe 
szkody. 
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci ani przez osoby posiadające ograniczenia intelektualne i/
lub ruchowe bez właściwego nadzoru. Urządzenie nie służy do zabawy. Niewłaściwe obchodzenie się z przewodem zasilają-
cym może doprowadzić do uduszenia. 
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci ani przez osoby posiadające ograniczenia intelektualne 
i/lub ruchowe bez właściwego nadzoru. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci warunkowo od 8 roku życia, przy 
nadzorze odpowiedzialnej osoby dorosłej. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Konserwacja urządzenia powinna 
odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieci w wieku niższym niż 8 lat nie powinny korzystać z urządzenia. 
• Zanim przystąpimy do czyszczenia i konserwacji urządzenia, nalży upewnić się, że jest ono odłączone od źródła zasilania. 
Należy upewnić się, że urządzenie jest zimne.
• Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, należy skontaktować się z firmą DEDRA s.r.o lub z autoryzowanym 
punktem serwisowym. Elementy urządzenia powinny być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia nie-
szczęśliwego wypadku.
• Nie wolno korzystać z urządzenia jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy wtyczka nie działa prawidłowo lub 
wpadła do wody. W takim wypadku należy skontaktować się z firmą DEDRA s.r.o lub z autoryzowanym punktem serwisowym 
by sprawdzić czy urządzenia dział prawidłowo.
• Gdy pozostawiamy urządzenie bez nadzoru należy odłączyć je od zasilania. Należy odłączyć urządzenie od zasalania 
przed czyszczeniem, montażem lub demontażem poszczególnych elementów.
• Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, należy trzymać je z dala od dzieci, zwierząt, roślin i owadów.
• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyjmując wtyczkę z gniazdka. Ne należy 
dotykać wtyczki i gniazdka mokrymi rękami, nie należy ciągnąć przewodu by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy stosować go w placówkach handlowych takich 
jak sklepy, biura, hotele, motele, restauracje. Nie jest to produkt przeznaczony do użytku komercyjnego. Nie należy stosować 
urządzenia na zewnątrz. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru gdy jest podłączone do sieci. Należy nadzorować 
urządzenie podczas racy. 
• Nie należy ogrzewać pomieszczeń urządzeniem!
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, nawet częściowo.
• Urządzenie należy przenosić za uchwyt.
• Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
• Nie należy w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. folią samoprzylepną itp.) może to spowodować 
pożar. 
• Urządzenie powinno stać w pozycji roboczej w bezpiecznym miejscu. Powinno stać z dala od przedmiotów łatwopalnych 
(np. zasłony, drewno itp.) źródeł ciepła (kuchenka itp.) oraz z dala od źródeł wody (np. zlewozmywak itp.)
• Urządzenie posiada blokadę, która zabezpiecza je przez przegrzaniem. 
• Przewód zasilający może zostać uszkodzony ostrymi narzędziami lub gorącymi przedmiotami, należy unikać otwartych 
źródeł ognia i wody. Gdy dojdzie do uszkodzenia należy skontaktować się z DEDRA s.r.o.
• Przewód zasilający nie powinien swobodnie zwisać z blatu, ponieważ może zostać dostrzeżony przez dzieci. Nie należy 
umieszczać przewodu na rozgrzanej powierzchni. Pociągnięcie za przewód może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. 
• Nie należy przenosić urządzenia gdy jest gorące istnieje ryzyko oparzeń ciała.
• Należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z centrum 
serwisowym Vaše DEDRA, s.r.o.
• Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza należy upewnić się, że jest on nieuszkodzony i został dopuszczony do 
użytku. Powinien być nieuszkodzony.  
• Akcesoria używane w urządzeniu powinny być oryginalne. Stosowanie innych akcesoriów może stanowić zagrożenie dla 
użytkownika.
• Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa pożarowego CSN 06 1008. Zgodnie z normą urządzenie można uruchomić na 
stole lub innej powierzchni z minimalną odległością od materiałów palnych min. 500 mm oraz 100 mm od innych urządzeń.
• Nigdy nie należy używać urządzenia do innego celu niż tego do którego zostało przeznaczone.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w winku niewłaściwego użytkowania urządzenia (np. zepsucie 
żywności, urazy, oparzenia, pożar). Warunki gwarancji nie mają zastosowania w przypadku załamania jakiejkolwiek z zasad 
bezpieczeństwa. 



Przygotowanie do urzycia
Usuń wszystkie elementy opakowania. Usuń folię, etykiety oraz papier. Przed pierwszym użyciem należy oczyścić wszystkie 
elementy urządzenia, które mają kontakt z żywnością przy pomocy miękkiej wilgotnej szmatki. Elementy wyjmowane można 
umyć pod bieżąca wodą przy pomocy płynu do mycia naczyń. 

Korzystanie z urządzenia
Zanim umieścimy żywność na płytach 5 i 6 należy je dokładnie rozgrzać aż osiągną temperaturę roboczą. Podczas podgrze-
wania płyt urządzenie powinno być zamknięte. Nigdy nie należy dotykać płyt gdy są rozgrzane, należy zachować szczególną 
ostrożność  gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci i osoby o obniżonej sprawności intelektualnej lub ruchowej. 

• Urządzenie z serii SYSTEMAT służy do przygotowywania żywności, podgrzewania, grillowania 
do przygotowania tostów, gofrów. 
• Płyty dołączone do urządzenia można łatwo wyjąć i wyczyścić miękką wilgotną szmatką.  

Płyty dołączone do urządzenia są pokryte innowacyjną powierzchnią BIOPAN. Utrzymanie powierzchni w czystości jest 
bardzo proste. Należy przestrzegać następujących zasad dzięki którym powłoka zachowa swoje właściwości jak najdłużej: 
Nie należy hartować powierzchni nieprzywierającej zimną wodą wtedy gdy jest rozgrzana. Może to spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie powierzchni nieprzywierającej BIOPAN. Płyt dołączonych do urządzenia nie należy myć 
w zmywarce. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (mleczek, gąbek).  Zmiany kolory na powierzchni 
nieprzywierającej BIOPAN powstałe podczas podgrzewania urządzenia nie mają wpływu na smak i jakość przygotowanych 
posiłków. Ceramiczne powłoka nieprzywierająca zmienia swój wygląd z czasem jest to spowodowane działaniem czynników 
zewnętrznych działaniem tłuszczu i wpływu temperatury. Niektóre miejsca na powłoce mogą ściemnieć.

Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do uszkodzenia powstałego z winy użytkownika, 
których gwarancja nie obejmuje.

• Płyty dołączone do urządzenia można bez trudu usunąć przy pomocy przycisku zwalniającego (8).
• By prawidłowo zainstalować płytę ułuż ją na miejscu. Następnie delikatnie dociśnij aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
• Przed pierwszym urzyciem posmaryj płyty ojejem. 
• Podłącz przewód zasilający do wtyczki i zaczekaj aż urzadzenie rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury. Podczas rozgr-
zewania może wydzielać się delikatny zapach i dym. Jest to całkowicie normalne zjawisko przy pierwszym urzyciu. 
• Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest umieszczony w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła by uniknąć 
jego uszkodzenia.

Służy do przygotowywania tostów i kanapek
• Umieść płytki przeznaczone do wytwarzania kanapek. (2 kanapki /4 trójkąty)
Włącz urządzenie i rozgrzej je. Podczas rozgrzewania urządzenia powinno być ono 
zamknięte. Gdy zapali się zielona lampka (2). Nie należy dotykać gorących płytek, gdy 
są rozgrzane należy zachować szczególną ostrożność nie dopuszczać do urządzenia 
dzieci i osób niepełnosprawnych.
• Wskazówka! Zewnętrzną część chleba można posmarować masłem. Nie jest to ko-
nieczne, ale wtedy tost jest smaczniejszy. Płyty pokryte są powierzchnią nieprzywierająca 
BIOPAN. Dzięki temu łatwiej wyjąć gotowe tosty z opiekacza.  
• Umieść chleb i składniki na dolnej płycie urządzenia następnie zamknij urządzenie bez 
użycia siły.
• Zielona lampka sygnalizuje osiągnięcie pożądanej temperatury, włączenie i wyłączenie 
urządzenia. By sprawdzić czy danie jest gotowe lub jak przebiega proces pieczenia 
należy unieść klapę urządzenia. Po zakończeniu pieczenia należy podnieść klapę i wyjąć 
danie (np. za pomocą silikonowej szpatułki). Nie należy używać ostrych narzędzi by 
wyjąć danie z opiekacza. Może to uszkodzić powłokę nieprzywierającą.  
• Po zakończeniu pieczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania poczekaj aż ostygnie. 
Następnie odkładnie je wyczyść pozostaw do wyschnięcia.




