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Låt apparaten bli varm:
Termosignal indikerar att apparaten har
uppnått rätt tillagningstemperatur.

Rör inte de heta ytorna på apparaten –
använd handtagen.

Recept
Använd medelstora skivor av bröd 
(10 x 10 cm) och smöra dem på utsidan
• 4 skivor bröd  • 20 g smör • 70 g
gruyereost • 1 tjock skiva grillad eller
stekt kyckling • peppar
Skär osten i tunna skivor och lägg hälften
på två av brödskivorna. Fördela kycklingen
ovanpå osten och peppra. Täck med resten
av osten och lägg till sist på de återstående
brödskivorna på toppen.
• 4 skivor bröd  • 20 g smör  • 2 ofyllda
chokladkakor  • en halv banan
Lägg ett par bitar choklad på 2 av
brödskivorna, litet banan skuren i skivor,
ett par bitar choklad till och överst de
återstående 2 brödskvorna.

Efter användning
Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt
apparaten kallna i öppet läge.
Rengör plattorna och underdelen av
apparaten med en svamp och milt
diskmedel.
Använd inte hårda svampar som kan repa
eller någon form av skurpulver.
Doppa inte ned apparaten eller sladden i
vatten.

Tack för att du har köpt en apparat ur
TEFALs sortiment. Oavsett vilken modell
du har, skall du läsa bruksanvisningen
noga (och spara den för framtida behov)..
TEFAL har ständigt forskning och utveckling på gång
och därför kan det ske modifieringar av dessa
produkter när som helst.

Installation
Placera smörgåsgrillen på ett stadigt bord
- använd den aldrig på något som är mjukt
eller ostadigt.
Ställ inte smörgåsgrillen på eller för nära
hala eller heta ytor och låt aldrig
nätsladden hänga ned över någon
värmekälla (kokplattor, gaslågor…).
Öppna apparaten genom att trycka på

knappen.
Ta bort allt förpack-
ningsmaterial, klister-
lappar och de tillbehör
som finns utanpå och
inuti.

Användning
Stäng igen smörgåsgrillen.
Kontrollera att du har samma nätspän-
ning som är angivet på apparatens
typskylt (220V-230V). Sätt i nätsladden i
vägguttaget och då tänds kontrollampan.
Anslut endast till jordat vägguttag. Om
nätsladden( eller kontakten) är skadad,
så måste den, för att undvika eventuella
olyckor, bytas ut av tillverkaren, en
auktoriserad verkstad eller någon sak-
kunnig person.

Första gången apparaten används:
• Häll litet matolja på plattorna. Torka av

med ett hushållspapper eller något
annat lämpligt.

• Det kan lukta litet bränt och ryka litet.

FÖRE KLAR

Anna laitteen esikuumeta ennen käyttöä:
Thermosignaali kertoo kun laite on
käyttövalmis ja kun se on saavuttanut
ideaalisen paistolämpötilan.

Älä koske kuumaa laitetta ja käytä
pannulappuja laitetta siirtäessä.

Reseptejä
Käytä keskikokoisia leipäviipaleita (10 x 10 cm)
ja voitele ulkopinnat voilla.
• 4 viipaletta leipää • 20 g voita • 70 g
gruyere juustoa • 1 viipale kanaa
• pippuria
Aseta puolikas viipale kanaa leivän päälle
ja lisää pippuria makusi mukaan. Laita
kanan päälle Gruyere- juustoa ja aseta
toinen leipäviipale sen päälle.
• 4 leipäviipaletta • 20 g voita • 2 patukkaa
tavallista suklaata • banaanin puolikas
Aseta kaksi suklaapalaa näiden päälle ja
leikkaa banaani viipaleiksi ja laita
banaanin päälle toiset kaksi palaa
suklaata. Päällystä jäljelle jääneillä
leipäviipaleilla.

Käytön jälkeen
Ota virtajohto pois seinästä ja aseta laite
viileään ja turvalliseen paikkaan
jäähtymään.
Puhdista tuote huolellisesti pesusienellä
sekä astianpesuaineella.
Älä käytä naarmuttavaa pesusientä äläkä
liian vahvaa pesuainetta.
Älä koskaan upota tuotetta veden alle.

Kiitos kun ostitte tämän TEFAL- tuotteen.
Mallista riippumatta, lue käyttöohjeet
huolella läpi ennen käyttöä ja säilytä
ohjeet.
TEFAL tutkii ja kehittää tuotteita koko ajan ja on
mahdollista että tuotekehittelyn tuloksena tuotteiden
koostumuksia hieman muutetaan.

Asennus
Aseta tuote vakaalle alustalle, älä käytä
tuotetta pehmeän alustan päällä.
Älä käytä tuotetta myöskään kuuman
alustan päällä.

Avaa laite nappia
painamalla.
Poista kaikki pak-
kaukset, tarrat ja
lisätarvikkeet pak-
kauksen päältä ja
sisältä.

Käyttö
Laita laite päälle katkasijasta.
Varmista ennen sähkön kytkemistä että
sähkövirta on sopiva laitteen käyttöä
ajatellen. Aseta sähköjohto maadoitet-
tuun pistokkeeseen.
Jos sähköjohto vioittuu jostain syystä,
täytyy se välittömästi lähettää TEFAL:n
valtuuttamaan huoltoon.

Ensimmäisen käyttökerran aikana:
• Kaada hieman öljyä levyille. Pyyhi

ylimääräinen öljy pois keittiöpaperilla tai
pyyhkeellä.

• On aivan luonnollista ja laitteesta lähtee
hieman tuoksua tai savua.

KUUMENEE VALMIS

SVE FIN

Livret CP50 4SK 02/03  5/02/03  16:28  Page 3



Lad sandwichtoasteren varme op :
Thermosignalet indikerer, hvornår
sandwichtoasteren har opnået den
korrekte temperatur.

Rør kun ved håndtagene. Resten af
sandwichtoasteren bliver varm.

Opskrifter 
Brug toastbrød og put smør på ydersiderne.
• 4 skiver brød • 20 g smør • 70 g
smelteost • 1 tyk skive kylling • peber
Skær osten i tynde skiver og læg halvdelen
af osten på de fire skiver brød. Læg en halv
skive af kyllingen ovenpå og tilsæt peber.
Dæk med resten af osten og læg de to
stykker brød sammen.
• 4 skiver brød • 20 g smør • 2 chokolade-
barer • en halv banan
Læg to stykker chokolade på de to stykker
brød. Læg skiveskåret banan ovenpå og
endnu to stykker chokolade. Dæk med de
to sidste stykker brød.

Efter brug
Tag stikket ud af stikkontakten og lad
sandwichtoasteren afkøle i åben position.
Rengør pladerne og sandwichtoasteren
med en svamp og opvaskemiddel.
Brug ikke skurrende rengøringsmidler eller
svampe.
Sænk aldrig apparatet eller ledning ned i
vand eller anden væske.

Tak fordi de valgte af købe et TEFAL
apparat. Uanset model, læs venligst
brugsanvisningen nøje før første brug og
gem den.
TEFAL forbeholder sig ret til, til enhver tid, at modificere
apparatet, dets karakteristika eller komponenter i
forbrugernes interesse.

Før første brug
Sæt apparatet på en stabil overflade. Brug
aldrig apparatet på et blødt underlag.
Sæt ikke apparatet på eller i nærheden af
en glat eller varm overflade. Lad ikke
ledningen røre ved varme overflader
(kogeplader etc.).

Åben sandwichtoast-
eren ved at trykke på
knappen.
Fjern al emballage,
klistermærker og evt.
tilbehør både inde i og
uden på apparatet.

Tilberedning
Luk sandwichtoasteren. Sæt ledningen i
en stikkontakt. Lysindikatoren tænder.
Tilslut kun apparatet til en ekstrabe-
skyttet stikkontakt.
Hvis ledningen er beskadiget skal den
udskiftes af fabrikanten eller anden
kvalificeret person.
Ved første brug :
• Smør en lille smule olie på pladerne og

tør af med et stykke køkkenrulle.
• Sandwichtoasteren kan afgive en smule

røg og lugt ved første brug.

FØR KLAR 

La apparatet forvarmes:
Termosignalet indikerer at apparatet har
oppnådd riktig temperatur.

Berør ikke de varme overflatene på
apparatet – bruk håndtakene.

Oppskrifter
Bruk mellomstore kvadratiske brødskiver
(10x10 cm) og smør dem på den ene siden
(yttersiden).
• 4 brødskiver • 20 g margarin • 70 g
gulost • 1 tykk skive kyllingpålegg
• pepper
Skjær gulosten i tynne skiver og legg den
på 2 av brødskivene. Legg halvparten av
kyllingen oppå hver av brødskivene og
pepre. Legg resten av gulosten oppå, og
den andre brødskiven på toppen.
• 4 brødskiver • 20 g margarin
• 2 sjokoladebiter • 1/2 banan
Fordel halvparten av sjokoladebitene på
2 av brødskivene, legg skivet banan oppå,
og deretter resten av sjokoladen. Legg så
på de 2 siste brødskivene.

Etter bruk
Trekk støpselet ut av stikkontakten og la
apparatet avkjøles i åpen stilling.
Rengjør platene og selve apparatet med en
klut/oppvaskbørste og litt oppvaskmiddel.
Bruk aldri skurepulver og skrubbende
børster.
VIKTIG! Apparatet må aldri senkes i
vann!!

Takk for at du valgte dette produktet fra
TEFAL. Det er viktig at du leser disse
instruksjonene grundig og beholder dem.
TEFAL driver kontinuerlig med forskning og utvikling
og kan forandre produktene til enhver tid uten
forhåndsvarsel.

Før bruk
Plasser apparatet på et stødig bord/benk –
og aldri et mykt underlag.
Plasser ikke apparatet på eller i nærheten
av glatte eller varme underlag, og la aldri
ledningen ligge over en varmekilde
(kokeplater, gasskomfyr…..).

Åpne apparatet ved å
trykke på knappen.
Fjern emballasjen,
klistremerker og til-
behør fra innsiden og
utsiden av apparatet.

Bruk
Lukk igjen apparatet. Sett støpselet i
stikkontakten: Lampen tennes.
Forsikre deg om at nettspenningen
samsvarer med det som er merket på
apparatets typeskilt. Apparatet må kun
tilkobles jordede stikkontakter.
Hvis strømledningen er skadet må den
erstattes av et godkjent serviceverksted,
produsenten eller en annen kvalifisert
person for å unngå skader.
Ved første gangs bruk:
• Ha litt matolje på platene innvendig. Og

tørk det av med et kjøkkenpapir.
• Apparatet kan gi fra seg en lukt og røyk

– dette er helt normalt.

FØR KLAR 

DAN NOR
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