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Návod k obsluhe a údržbe  
 

SENDVIČOVAČ SOLID SM11  

Výrobky značky SOLID dodáva: 
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 

 

Technická dáta:  
Typ:  SM11  
Napájacie napätie:  230 V AC, 50 Hz  
Príkon:  700 W  
Trieda ochrany:  I  
 
Prevádzkové podmienky:  
Spotrebič je možné používať len v prostredí s normálnymi vplyvmi  (bežné domáce a kancelárske 
prostredie). Spotrebič nesmie byť uvádzaný v činnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru 
Pozor: výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely!  
 
Obsluha:  
Pred prvým použitím:  
 
• Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.  
• Opatrne odstráňte obalový materiál.  
• Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je 
umiestnený na spodnej strane spotrebiča.  
• Sendvičovač umiestnite na vodorovnú stabilnú podložku tak, aby behom prevádzky nemohlo dôjsť k 
prevráteniu.  
• Pred prvým použitím doporučujeme niekoľkokrát po sebe sendvičovač zapnúť v dobre vetranej 
miestnosti, bez toho aby ste do neho vkladali toustovací chlieb (najmenej 3x). Medzi jednotlivými 
cyklami nechajte vždy spotrebič chvíľu vychladnúť.  
• Po vychladnutí utriete pracovnú plochu výhrevných dosiek navlhčenou a potom suchou tkaninou.  
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Výmena výhrevných platní:  
• UPOZORNENIE pred výmenou platní nechajte zariadenie vychladnúť a odpojte z el. siete  
• Vždy vymieňajte obidve platne naraz  
• Spodnú platňu: po roztvorení sendvičovaču stlačte tlačidlo pre uvolnenie obidvoch platní  
• Potom sú platne uvolnené a môžete ich ľahko vytiahnuť  
• Horná platňa: vis. popis pre dolnú platňu Nasadenie platní:  
• Spodná platňa:  
• Vložte platne a jemne stlačte platne dolu až počujete slabé zacvaknutie  
• Horná platňa: viz spodná platňa  
 
Príprava sendvičov:  
1. K uvedeniu prístroja do chodu zasuňte elektrickú zástrčku do zásuvky.  
2. Sendvičovač uzavrite bez toho aby ste vložili toustovací chlieb a nechajte zohrať na pracovnú teplotu. 
Pri uzavretí výhrevných dosiek svieti červená kontrolka, ktorá, signalizuje že je prístroj je pod prúdom.  
3. Zelená kontrolka signalizuje zapínanie a vypínanie termostatu.  
4. Otváranie a zatváranie výhrevných dosiek sendvičovača robte len pomocou úchytu, ktorý zostáva 
behom prevádzky studený.  
5. Sendvičovač otvorte a potrite výhrevné dosky potravinárskym tukom.  
6. Vložte dva plátky toustového chleba, ktoré ste si pripravili.  
7. Sendvičovač zatvorte.  
8. Otvorte výhrevné dosky a sendvič vyberte pomocou drevenej obracačky. K vyberaniu sendviča 
nepoužívajte kovové predmety, aby nedošlo k poškrabaniu pracovnej plochy výhrevných dosiek.  
 
Príprava vaflí (waffles):  
1. Vymeňte požadovanú platňu pre vaflovanie  
2. Jemne natriete vaflovaciu platňu olejom  
3. Nalejte cesto na platne  
4. Zavrite zariadenie  
5. Nevyberajte vafle ostrými predmety ani nožom  
 
Príprava pre grilovanie:  
1. Vyberte požadovanú platňu pre grilovanie  
2. Jemne natrite grilovaciu platňu olejom  
3. Vložte jedlo, ktoré sa bude grilovať (ak sa nedá víko zatvoriť z dôvodu väčšieho kusu jedla, nechajte 
ich pootvorené)  
4. Priebežne kontrolujte, či je už jedlo ugrilované  
5. Nenaberajte grilované jedlo ostrými predmetmi ani nožom  
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Údržba a čistenie:  
• Pred čistením spotrebiča najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte sendvičovač 
vychladnúť.  
• Výhrevné dosky čistite pomocou servítky. Na pripáleniny nakvapkajte primerané množstvo 
potravinárskeho rastlinného oleja.  
• Nikdy nečistite výhrevné dosky behom chladnutia.  
• Nikdy sendvičovač nesmiete ponoriť do vody, ani do iných roztokov.  
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadla.  
• Vonkajší povrch sendvičovača čistite len navlhčenou tkaninou.  
• Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra spotrebiča.  
• Pravidelne kontrolujte povrchy výhrevných dosiek sendvičovača. Ak je povrch popraskaný alebo inak 
poškodený, sendvičovač nepoužívajte.  
 
Bezpečnostné pokyny:  
• Pred každým použitím sendvičovač vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jeho súčasť, 
sendvičovač nepoužívajte.  
• Poškodený sendvičovač alebo niektorú jeho časť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.  
• Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným 
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.  
• Spotrebič pripájajte len do zásuvky s ochranným kontaktom (kolíkom).  
• Dbajte, aby sa sieťová šnúra spotrebiča pri prevádzke nedotýkala horúcich častí tohoto spotrebiča.  
• Sendvičovač používajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.  
• Teplota prístupných povrchov sendvičovača je pri jeho prevádzke vyššia. Preto počas prevádzky so 
spotrebičom manipulujte veľmi opatrne a nedotýkajte sa vonkajšieho povrchu výhrevných dosiek.  
• Pri prevádzke sa nikdy nedotýkajte výhrevných dosiek, ktoré sú počas prevádzky veľmi horúce.  
• Zaistite, aby sendvičovač stál počas prevádzky vždy na rovnom a stabilnom podklade z nehorľavého 
materiálu.  
• Sendvičovač neumiestňujte do blízkosti záclon, alebo iného horľavého materiálu.  
• Nikdy neponechávajte spotrebič za chodu bez dozoru obsluhy.  
• Ak sendvičovač nepoužívate, odpojte vidlicu zo zásuvky.  
• Sendvičovač nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov. Zabráňte styku vody so sendvičovačom.  
• Chráňte spotrebič pred nadmernou teplotou a otvoreným ohňom.  
• Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.  
• Vidlici prívodného káblu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a 
ťahaním za prívodný kábel.  
• Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, ako je popísané v tomto návod  
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Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho 
prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v 
žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového 
koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo 
znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu 
obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k 
poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

 
ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa 
nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou 
mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom 
stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka 
je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením 
výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:……………………………………………………………………………………………………… 


