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Návod k obsluze a údržbě  

SENDVIČOVAČ SOLID SM11  

Výrobky značky SOLID dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 

 
 
Technická data:  
Typ:  SM11  
Napájecí napětí:  230 V AC, 50 Hz  
Příkon:  700 W  
Třída ochrany:  I  

Provozní podmínky: 
Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy (běžné domácí a kancelářské 
prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.  
Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!  
 
Obsluha:  
Před prvním použitím:  
• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.  
• Opatrně odstraňte obalový materiál.  
• Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je 
umístěn na spodní straně spotřebiče.  
• Sendvičovač umístěte na vodorovnou stabilní podložku tak, aby během provozu nemohlo dojít k 
převržení.  
• Před prvním použitím doporučujeme několikrát po sobě sendvičovač zapnout v dobře větrané místnosti, 
aniž byste do něho vkládali toustový chléb (nejméně 3x). Mezi jednotlivými cykly nechte vždy spotřebič 
chvíli vychladnout.  
• Po zchladnutí vypojte přívod ze zásuvky a otřete pracovní plochu topných desek navlhčenou a potom 
suchou tkaninou.  
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Výměna topných ploten:  
• UPOZORNĚNÍ před výměnou ploten nechte zařízení vychladnout a odpojte z el. sítě  
• Vždy vyměňujte obě plotny najednou  
• Spodní plotna: po rozevření sendvičovače stiskněte tlačítko pro uvolnění obou ploten  
• Poté jsou plotny uvolněny a lze je lehce vyjmout  
• Horní plotna: viz. popis pro dolní plotnu  
Nasazení ploten:  
• Spodní plotna: • Vložte plotny a jemně stlačte plotny dolů, až uslyšíte slabé zacvaknutí  
• Horní plotna: viz spodní plotna  
 
Příprava sendvičů:  
1. K uvedení přístroje do chodu zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.  
2. Sendvičovač uzavřete, aniž byste vkládali toustový chléb a nechejte zahřát na pracovní teplotu. Při 
uzavření topných desek svítí červená kontrolka, která indikuje, že je přístroj pod napětím.  
3. Zelená kontrolka signalizuje zapínání a vypínání termostatu.  
4. Otevírání a zavírání topných desek sendvičovače provádějte pouze pomocí úchytu, který zůstává během 
provozu chladný.  
5. Sendvičovač otevřete a potřete topné desky potravinářským tukem.  
6. Vložte dva plátky toustového chleba, které jste si připravili.  
7. Sendvičovač zavřete.  
8. Otevřete topné desky a sendvič vyjměte pomocí dřevěné obracečky. K vyjímání sendviče nepoužívejte 
kovové předměty, aby nedošlo k poškrábání pracovní plochy topných desek.  
 
Příprava vaflí (waffles):  
1. Vyměňte požadovanou plotnu pro vaflování  
2. Jemně natřete vaflovací plotnu olejem  
3. Nalijte těsto na plotny  
4. Zavřete zařízení  
5. Nevyjímejte vafle ostrými předměty ani nožem  
 
Příprava pro grilování:  
1. Vyměňte požadovanou plotnu pro grilování  
2. Jemně natřete grilovací plotnu olejem  
3. Vložte jídlo, které se bude grilovat (pokud nelze víko zavřít z důvodu většího kusu jídla, nechte jej 
pootevřené)  
4. Průběžně kontrolujte, zda je již jídlo ugrilováno  
5. Nevyjímejte grilované jídlo ostrými předměty ani nožem  
 
Údržba a čištění:  
• Před čištěním spotřebiče nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte sendvičovač 
vychladnout.  
• Topné desky čistěte pomocí ubrousku. Na připáleniny nakapejte přiměřené množství potravinářského 
rostlinného oleje.  
• Nikdy nečistěte topné desky během chladnutí.  
• Nikdy sendvičovač nesmíte ponořit do vody, ani do jiných roztoků.  
• K čistění nepoužívejte rozpouštědla.  
• Vnější povrch sendvičovače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.  
• Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř spotřebiče.  
• Pravidelně kontrolujte povrchy topných desek sendvičovače. Je-li povrch popraskán nebo jinak 
poškozen, sendvičovač nepoužívejte.  



 
CZ 

Bezpečnostní pokyny:  
• Před každým použitím sendvičovač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, 
sendvičovač nepoužívejte.  
• Poškozený sendvičovač nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.  
• Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním 
technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.  
• Spotřebič připojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem (kolíkem).  
• Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a 
taháním za napájecí přívod.  
• Dbejte, aby se síťová šňůra spotřebiče při provozu nedotýkala horkých částí tohoto spotřebiče.  
• Sendvičovač používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.  
• Teplota přístupných povrchů sendvičovače je při jeho provozu vyšší. Proto za provozu se spotřebičem 
manipulujte velmi opatrně a nedotýkejte se vnějšího povrchu topných desek.  
• Při provozu se nikdy nedotýkejte topných desek, které jsou za provozu velmi horké.  
• Zajistěte, aby sendvičovač stál za provozu vždy na rovném a stabilním podkladě z nehořlavého 
materiálu.  
• Sendvičovač neumísťujte do blízkosti záclon, nebo jiného hořlavého materiálu.  
• Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy.  
• Jestliže sendvičovač nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.  
• Sendvičovač nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. Zabraňte styku vody se sendvičovačem.  
• Chraňte spotřebič před nadměrnou teplotou a otevřeným ohněm.  
• Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí.  
• Při manipulaci postupujte vždy tak, aby nedošlo k poranění  
• Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než je popsán v tomto návodu!  
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Likvidace odpadu:  
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné 
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné 
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, 
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci 
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v 
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.  

Upozornění:  
Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů 
o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  
 

ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady 
způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají 
pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data 
zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu 
o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………  

Datum prodeje:………………  

Razítko a podpis prodejce:………………  

Datum reklamace:…….………  

Zjištěná závada:………………………… 


