
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
3. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 

odpojit stroj z
4. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v
5. V 
6. Nedotýkejte se horkých částí stroje, může dojít k popálení

 

 
OVLÁDACÍ PRVKY:  
 
 
 
 
 

A. HLAVNÍ VYPÍNAČ/VYPÍNAČ OHŘEVU PÁRKŮ
C. REGULÁTOR TEPLOTY OHŘEVU PÁRKŮ
E. VYPÍNAČ OHŘEVU ROHLÍKŮ: 1 –

PRACOVNÍ POSTUP: 
 
1. Před připojením stroje do elektrické sítě se p
2. Umístěte stroj na rovný povrch.
3. Zapněte hlavní vypínač A. 
4. Otáčením regulátoru ohřevu párků 

V poloze MAX je dosaženo maximální teploty. Provoz topné desky ukazuje kontrolka 
5. Do misky, která patří nad plotýnku

dosedla na plotýnku. Během provozu je nutno 
6. Posléze vložte děrované dno, napařovací mřížky, poté skleněnou nádobu a pokličku.
7. Do skleněné nádoby vodu nenalévejte, párky se ohřívají napařováním!!!
8. Spínačem E zapněte ohřev trnů na rohlíky. Rohlíky na trn

dostatečné teploty, jinak se mohou trhat.
9. Jak trny, tak ohřev párků by 

konstantní teplotu pro rychlou přípravu pokrmu
10. Po ukončení práce vypněte oba spínače 
 

ČIŠTĚNÍ STROJE: 
 
1. Odpojte stroj od přívodu elektrické energie.
2. Po vychladnutí stroje opatrně

s prostředkem na mytí nádobí.
3. Plotýnku a prostor okolo utřete vlhkým hadř
4. Vlhkým hadříkem lehce otřete 

opatrně, abyste nepoškrábali povrch trnů.
5. Do stroje nenalívejte vodu ani jej nemyjte pod tekoucí vodou,

součástky a došlo by k jeho poškození.
 

POUŽITÍ HOTDOGOVAČE 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 
odpojit stroj z elektrické sítě. 
Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v
 případě výpadku el. energie stroj ihned vypněte

Nedotýkejte se horkých částí stroje, může dojít k popálení

VYPÍNAČ OHŘEVU PÁRKŮ: 1 – zapnutí, 0 – vypnutí  
REGULÁTOR TEPLOTY OHŘEVU PÁRKŮ: min. – max.  

– zapnutí ohřevu, 0 – vypnutí ohřevu 
  

Před připojením stroje do elektrické sítě se přesvědčte, že jsou oba vypínače v
povrch. 

Otáčením regulátoru ohřevu párků C nastavte výkon topné plotýnky pro ohřev p
MAX je dosaženo maximální teploty. Provoz topné desky ukazuje kontrolka 

patří nad plotýnku, nalijte vodu a vložte ji do otvoru.
ěhem provozu je nutno kontrolovat stav vody 

, napařovací mřížky, poté skleněnou nádobu a pokličku.
Do skleněné nádoby vodu nenalévejte, párky se ohřívají napařováním!!!

zapněte ohřev trnů na rohlíky. Rohlíky na trny napichujte až 
, jinak se mohou trhat. 

Jak trny, tak ohřev párků by měl běžet po celou dobu výdeje ho
teplotu pro rychlou přípravu pokrmu. 

ukončení práce vypněte oba spínače A i E a regulátor vraťte do polohy 

od přívodu elektrické energie. 
opatrně rozeberte jednotlivé díly pro ohřev párků a umyjte je vodou 

. 
Plotýnku a prostor okolo utřete vlhkým hadříkem a vysušte. 

otřete trny a odstraňte případné připečené těsto
nepoškrábali povrch trnů. Poté je vysušte. 

Do stroje nenalívejte vodu ani jej nemyjte pod tekoucí vodou,
poškození. 

 

Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení. 
Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy! 
Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné 

Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. 
ihned vypněte. 

Nedotýkejte se horkých částí stroje, může dojít k popálení 

oba vypínače v pozici 0. 

nastavte výkon topné plotýnky pro ohřev párků. 
MAX je dosaženo maximální teploty. Provoz topné desky ukazuje kontrolka B 

e ji do otvoru. Ujistěte se, že 
 v misce.  

, napařovací mřížky, poté skleněnou nádobu a pokličku. 
Do skleněné nádoby vodu nenalévejte, párky se ohřívají napařováním!!! 

y napichujte až po dosažení 

výdeje hotdogů, jen tak udržíte 

regulátor vraťte do polohy MIN. 

rozeberte jednotlivé díly pro ohřev párků a umyjte je vodou 

případné připečené těsto. Postupujte 

Do stroje nenalívejte vodu ani jej nemyjte pod tekoucí vodou, obsahuje elektrické 


