
 

 

 

 

CZ         NÁVOD K POUŽITÍ 
Hamburger gril – HBM 3696 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s jeho používáním spokojeni. 

 

Symboly v tomto návodu 

Důležité informace pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytně nutné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli 

nehodám a poškození zařízení. 

 

VAROVÁNÍ: To Vás varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění. 

POZOR: To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty. 

POZNÁMKA: Toto zobrazuje tipy a informace. 

 

 

Obecné bezpečnostní pokyny 

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny včetně záruky, pokladního 

dokladu a případně krabice s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič dodáte jiným osobám, předejte jim, prosím, také 

návod k obsluze. 

 

 Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předepsaný účel. Tento spotřebič není určen pro komerční 

použití. 

 Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej nenechávejte v 

žádné kapalině) a ostrými hranami. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama. Pokud je spotřebič mokrý nebo vlhký, 

okamžitě jej odpojte od napájení. 

 Při čištění nebo odpojování spotřebiče vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku 

samotnou, nikoli kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, odstraňte připojené příslušenství. 

 Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud opustíte pokoj, měli byste přístroj vždy vypnout. Odpojte zástrčku ze zásuvky. 

 Spotřebič a síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nesmí být 

spotřebič používán. 

 Používejte pouze originální náhradní díly. 

 Aby byla zajištěna bezpečnost Vašich dětí, uchovávejte prosím veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) 

mimo jejich dosah. 

 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 

používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat 

spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 

  

 



VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

 

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení 

VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení! 

 Během provozu a poté bude teplota přístupných ploch velmi vysoká. 

 Nedotýkejte se horkých částí zařízení. Pokud je to nutné, držte zařízení pouze za rukojeť. 

VAROVÁNÍ: 

 Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání. 

 Během pečení a při otevírání grilovacích ploch dbejte na to, abyste se nepopálili o unikající páru. Nebezpečí popálení! 

 

POZOR: 

 Umístěte přístroj na rovný a teplovzdorný povrch. V případě citlivých povrchů umístěte pod zařízení tepelně odolnou 

desku. 

 Aby nedošlo k tvorbě nadměrného tepla, nepokládejte přístroj přímo pod skříň. Ujistěte se, že je zde dostatek 

prostoru! 

 Nebezpečí ohně! Olej a tuk se mohou při hoření pálit. Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od 

hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd. 

 Ujistěte se, že síťový kabel se nedostane do kontaktu s horkými částmi zařízení. 

 Zařízením nepohybujte, když je v provozu. 

 Před čištěním a odložením zařízení nechte vychladnout. 

 Toto zařízení nesmí být ponořeno do vody během čištění. Dodržujte všechny pokyny uvedené v kapitole "Čištění". 

 Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 

nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely instruktáž o používání 

spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměly nebezpečí. 

 Děti si se zařízením nehrají. 

 Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. 

 Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

 Neopravujte přístroj sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej 

vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí. 

 

Spuštění spotřebiče 

Než připravíte první hamburgery určené ke konzumaci: 

 Odstraňte veškeré obaly, které jsou stále přítomné. Vyjměte síťový kabel ze spodní části. 

 Očistěte kryt a grilovací plochy vlhkým hadříkem. 

 

Nepřilnavý povrch 

1. Před prvním použitím mírně namažte grilovací plochy. 

2. Přístroj používejte s uzavřenými grilovacími plochami asi 10 minut. (Viz "Používání spotřebiče") 

3. Vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. 

4. Po vychladnutí spotřebiče utřete grilovací plochy papírovou utěrkou. 

 

Nádoba pro nadbytečný tuk 

Nadbytečný tuk se shromažďuje v odkapávacím zásobníku. 

• Zasuňte odkapávací misku do držáku pod mřížkou. 

• Při grilování byste měli pravidelně kontrolovat obsah a v případě potřeby vyprázdnit nádobu. 

 

Elektrické připojení 

1. Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které chcete použít, odpovídá požadavkům zařízení. Informace o této skutečnosti 

najdete na typovém štítku. 

2. Zasuňte zástrčku do správně nainstalované ochranné zásuvky. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka. 

 

Používání 

1. Otevřete víko. 

2. Umístěte hamburger housky v každém prohloubení. 

3. Jemně zavřete víko. 

4. Otevřete víko. 

VAROVÁNÍ: Dávejte pozor na únik páry. Nebezpečí popálení! 

5. Odstraňte hamburgerové housky dřevěnou vidličkou nebo podobným předmětem. 



 

Vypnutí 

Pokud chcete přerušit provoz nebo vypnout zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne. 

 

Čištění 

VAROVÁNÍ: 

• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a počkejte, dokud zařízení nevychladne. 

• Neponořujte přístroj do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 

 

Grilovací plochy 

• Zbytky jídla odstraňte, pokud jsou stále teplé, tak vlhkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. 

• Opláchněte grilovací plochy měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, poté utřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým 

hadříkem. Po vysušení naneste na povrch tenký film jedlého oleje. 

 

Obal 

Po použití očistěte kryt s mírně navlhčeným hadříkem. 

 

 

Technická data 

 

Model HBM 3696 

Napájení 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 

Příkon 1000 W 

Třída ochrany I 

Váha 1,16 kg 

 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 

kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 

předpisu. Vyhrazujeme si technické změny! 

 

Záruka 

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty 

odstraníme bezplatné všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních 

vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční 

doby, ani tím nevzniká nárok na novou 

záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo 

bezplatnou opravu. 

V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu 

obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, 

údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka 

zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za 

úplatu provést opravy v příslušném odborném obchode nebo opravně. 

Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 

určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným 

negativním dopadům na životní 

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a 

dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat 

k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celku nebo obecního úřadu. 

 


