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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

uwaga: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

InSTRukCjE bEzPIECzEńSTwa1. 
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie  •
osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. •
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym  •
użytkowaniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.  •
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. 

nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. •
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. •
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. •
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w  •
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć  •
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie -  • może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli  •
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. •
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. •
Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo  •
oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy 
dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania,  •
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
uwaga : •  Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. •
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. •

waRunkI bEzPIECzEńSTwa2. 
Urządzenie nie zostało wyposażone w żadne części zamienne. Wszelkie czynności konserwacyjno-naprawcze powinny być 
wykonywane wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego. Niedozwolone jest zarówno samodzielne demontowanie 
jakichkolwiek części urządzenia jak i samodzielne zdejmowanie paneli serwisowych zamontowanych na urządzeniu.

Podczas pracy urządzenie nagrzewa się do wysokich temperatur, aby utrzymać temperaturę płyt grzewczych w pożądanym 
zakresie. Niedozwolone jest bezpośrednie dotykanie urządzenia. W celu użytkowania urządzenia należy korzystać wyłącznie 
z czarnych rączek na urządzeniu.(otwieranie, zamykanie, dociskanie)

Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć za pomocą wyłącznika a następnie odłączyć od źródła zasilania prądem 
elektrycznym.
Nie należy zanurzać całego urządzenia w wodzie. Niedozwolone jest również mycie urządzenia pod strumieniem wody pod 
ciśnieniem.
Urządzenie zostało wyposażone w wyłącznik termiczny mający na celu zapobieganie przegrzaniu urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za poniesione obrażenia lub uszkodzenie produktu wynikające z:

niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi  •
napraw wykonywanych przez niewykwalifikowany personel •
zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych •
nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem •
niewłaściwego wykorzystania urządzenia. •
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budowa3. 

opis urządzenia3.1. 
Nasz kontakt grill posiada podnoszoną na sprężynach pokrywę z przeciwwagą, aby uniknąć zbyt gwałtownego opadania 
pokrywy. Urządzenie jest niezastąpione w miejscach takich jak wyspecjalizowane restauracje typu Fast food i bary 
przekąskowe.
Urządzenie zostało wyposażone w żeliwne płyty oraz rynienkę na tłuszcz. Dostarczane razem ze szczotką do czyszczenia 
płyt.
Kontakt grill dzięki płynnej regulacji temperatury umożliwia :
- Char grills: Idealny do szybkiego pieczenia mięsa, zapewnia natychmiastowy wzrost temperatury płyt (300°C)
- Sandwich cooking: Zapewnia równomierne podgrzewanie kanapek w niższej temperaturze (200-220°C)

danE TEChnICznE 4. 

Model 777213 / SAVOYE 777214 / PANINI 777215 / PANINI XL 777217 / MAJESTIC
napięcie zasilające 230 V 400 V 230 V 230 V
Moc 2,0 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW
Pow. robocza wxd 260x240 mm 360x240 mm 360x360 mm 535x240 mm
wymiary wxdxh 330x385x220 mm 430x385x220 mm 410x620x340 mm 600x385x220 mm
waga 18 kg 22,5 kg 34 kg 33,5 kg

MonTaż5. 

Instalacja do źródeł zasilania5.1. 

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i 
posiadać zabezpieczenie róznicowo-prądowe.

umieszczenie urządzenia5.2. 

Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni.

obSługa6. 
Urządzenie zostało wyposażone w termostat, który reguluje temperaturę płyt grzewczych oraz włącznik pracy urządzenia. 
Aby włączyć urządzenie należy przełączyć przełącznik z pozycji „0” ( zapali się zielona lampka kontrolna)w pozycję „1”. Aby 
wstępnie rozgrzać płyty, należy ustawić termostat na żądaną temperaturę i odczekać, aż zgaśnie czerwona lampka kontrolna.

Mięso piecze się w temperaturze około 300°C. •
Kanapki opieka się w temperaturze około 220°C. •

Po zakończeniu pracy należy przekręcić termostat w pozycję „0” następnie przełącznik włącznik w pozycję „0”.

CzySzCzEnIE I konSERwaCja7. 
Przed przystąpieniem do konserwacji kontakt grilla należy upewnić się, że urządzenie wystygło.

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy regularnie czyścić delikatną gąbką oraz gorącą wodą z dodatkiem mydła. 
Następnie przetrzeć urządzenie wilgotną gąbką. Nie należy myć urządzenia pod strumieniem wody, ponieważ takie mycie 
może spowodować poważne uszkodzenie elektrycznych elementów urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy usunąć za pomocą detergentu powłokę zapobiegającą rdzewieniu, którą pokryto w fabryce 
płyty urządzenia. 

uSuwanIE zużyTyCh uRzĄdzEń8. 
Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. 
Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

gwaRanCja9. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.
Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone 
kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego 
rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. 


