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Návod k použití 
 
 
 
 
Bezpečnostní pokyny 

• Před prvním použitím si přečtěte návod. 
• Ověřte si před prvním zapojením, že napětí udané na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší 

elektrorozvodné síti. 
• Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě. Před čištěním nechte vždy přístroj zcela 

vychladnout. 
• Zabezpečte přívodní kabel tak, aby nebyl zlomen přes hranu stolu nebo aby se nedotýkal 

rozpálených částí přístroje. 
• Nikdy nenamáčejte spotřebič, kabel nebo vidlici do vody.  
• Nepokládejte přístroj na horký povrch. Vždy jej umístěte na rovnou plochu. 
• Netahejte prudce za přívodní kabel, abyste jej nepoškodili. Pokud dojde k poškození kabelu, 

obraťte se s opravou na odborného servisního technika. 
• Pokud se během používání spotřebiče v okolí pohybují děti, věnujte zvýšenou pozornost 

bezpečí. 
• Nikdy do přístroje nevkládejte kovové předměty, kuchyňské nástroje nebo příliš velké kusy 

potravin. 
• Během vaření se může vnější plášť spotřebiče zahřát na vysokou teplotu, nedotýkejte se jej. 



• Nezapínejte spotřebič pokud je přívodní šňůra poškozena. Pokud dojde k poškození, nelze 
přístroj znovu použít a ten musí být neprodleně odeslán do autorizované opravny pro 
výměnu kabelu. 

• Přístroj nepoužívejte venku. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. 
• Tento návod nevyhazujte, uschovejte jej pro budoucí použití. 

 
 
 
Informace k používání 

• Sendvičovač obsahuje vyjímatelnou vložku. Vyberte si tu pravou pečící vložku pro 
požadovaný způsob využití. 

• Zapojte vidlici kabelu do zásuvky, čímž se přístroj zapne a pečící plochy se začnou nahřívat. 
Během zahřívání svítí červená kontrolka. Po obvykle šesti minutách dojde k dosažení 
provozní teploty oznámené rozsvícením zelené kontrolky. Sendvičovač je připraven k 
použití. 

• Položte na spodní část plátek toastového chleba, naklaďte na něj požadované přísady a 
přiklopte dalším plátkem toastového chleba. 

• Přiklopte víko sendvičovače a zajistěte jej pojistkou. 
• Po přibližně dvou až třech minutách víko odklopte a zkontrolujte stupeň upečení sendviče. 

Délka pečení závisí na typu použitého toastového chleba, náplni a vaší osobní chuti. 
• Po ukončení používání sendvičovač opět odpojte od sítě. 

 
 

 

Poznámka: 

Během pečení se v nepravidelných cyklech zapíná a vypíná zelená kontrolka, protože je třeba udržet 

provozní teplotu v optimální výši, což se děje automaticky. 

 

Upozornění: 

• Pokud do přístroje vložíte příliš vysokou vrstvu potravin, nepůjde víko přiklopit. Nesnažte se 

je zavírat násilím, protože by mohlo dojít k jeho poškození. 

• Nikdy se nesnažte odstranit přichycený chleba nebo náplň sendviče z pečící plochy ostrým 

předmětem, protože by mohlo dojít k poškození povrchové teflonové vrstvy. Používejte pouze 

dřevěné nástroje nebo nástroje z tepelně odolného plastu. 

• Pokud přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od zásuvky. 

 
 
 
Udržování a čištění 

• Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě. Před čištěním nechte vždy přístroj zcela 
vychladnout. 

• Pečící plochy utírejte pouze vlhkou utěrkou. Nikdy nepoužívejte tekuté písky nebo abrazivní 
materiály, protože by mohlo dojít k poškození povrchové teflonové vrstvy.  

• Spotřebič očistěte po každém použití. 
• V případě problémů se obraťte na autorizované servisní středisko. 
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Informace pro zákazníka 
 
Záruční doba 
Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad 
a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto 
záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce 
bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční. 
 
Záruční podmínky 
Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení 
(účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a 
jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k 
použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, 
akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze 
považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník 
nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady). 
 
Zánik nároku na záruku 
Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:  
došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, 
nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, pou-
žíváním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním 
nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního 
dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než 
určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním 
dodaným příslušenstvím. 
 
 

 


