
Návod k obsluze
Broil Master - Zapalovač na dřevěné uhlí Sisha 1000 W

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek v našem obchodě. Před
montáží a použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli
předejít poškození výrobku způsobené nesprávným použitím. Prosíme, věnujte zvláštní
pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud bude výrobek předáván třetím osobám, musí být
předán včetně tohoto návodu.

Bezpečnostní pokyny

● Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby s postižením, nebo osoby bez
zkušeností pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly poučeny o
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

● Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

● Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
● Po vybalení se ujistěte, že je spotřebič neporušený a nemá žádné známky poškození

způsobené přepravou. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte
náš zákaznický servis.

● Před připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnoty udávané na elektrickém štítku
odpovídají napájení. Příslušný štítek se nachází na spodní straně spotřebiče.

● Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič nepoužívejte k
jiným účelům než k jakému je určen. Po použití spotřebiče je třeba vypnout napájení.

● Spotřebič nepoužívejte venku.
● Pokud zjistíte prasklinu na topném tělese, je třeba napájení okamžitě vypnout.
● Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
● Nedotýkejte se povrchu topného tělesa, když je spotřebič zapnutý a zahřívá se.

Teplota exponovaného povrchu může být velmi vysoká.
● Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem

topného tělesa.
● Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
● Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
● Před čištěním nebo údržbou spotřebiče odpojte spotřebič od elektrické sítě

vytažením zástrčky.
● Před uložením spotřebiče se ujistěte, že zcela vychladl.
● Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být opraven nebo vyměněn výrobcem nebo

servisní firmou, aby se předešlo nebezpečí.
● Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného

spínače dálkového ovládání.



Přehled produktu

Technické údaje



Provoz

Upozornění: Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je bezpečně a pevně umístěn.

● Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že je knoflík ovládání teploty v
poloze "OFF", tedy vypnuto.

● Při prvním použití spotřebiče se může objevit kouř způsobený olejem proti korozi. To
je normální a kouř postupně zmizí po 3-5 minutách zahřívání na úrovni 5. Během
tohoto procesu nepokládejte na topné těleso žádné kousky dřevěného uhlí.

● Nyní můžete na topné těleso položit kousky dřevěného uhlí.
● Otočte knoflíkem ovládání teploty na požadovaný stupeň (1: nejnižší teplota, 5:

nejvyšší teplota), přičemž se rozsvítí kontrolka.
● Kontrolka zhasne, jakmile topné těleso dosáhne nastavené teploty. V průběhu se

topné těleso automaticky zapíná a vypíná, aby se udržela teplota. Kontrolka se
rozsvítí a zhasne v reakci na stav spotřebiče.

● Když jsou uhlíky rozžhavené do červena, otočte ovládací knoflík do polohy "OFF",
tedy vypnuto. Poté opatrně přemístěte dřevěné uhlí na sporák nebo gril.

● Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte kabel ze zásuvky a nechte spotřebič zcela
vychladnout.

Čištění a údržba

● Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že zcela vychladl.
● Po úplném vychladnutí vyjměte zbytky dřevěného uhlí ze spotřebiče.
● Spotřebič otírejte měkkým hadříkem a nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
● Pokud spotřebič nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.

Ochrana životního prostředí

Zlikvidujte přístroj, jeho příslušenství a obal šetrně k životnímu
prostředí a nevyhazujte je do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s
domovním odpadem. Tento vyrobek obsahuje recyklovatelné
materiály a měl by být odevzdán do recyklačního zařízení, aby bylo
chráněno životní prostředí a
lidské zdraví, které by mohlo být poškozeno nekontrolovatelnou
likvidací odpadu. Výrobek prosím likvidujte pomocí vhodných



sběrných systémů, například sběrného dvora. Chcete-li získat informace týkající se
veřejných sběrných míst obraťte se na příslušný místní úřad. Odkaz na naše registrační
číslo WEEE: jsme zaregistrováni v německém registru Stiftung Elektro-Altgeräte Register
(Nadace EAR), Nordostpark 72, 90411 Nürnberg jako výrobce.
a distributor elektrických a/nebo elektronických zařízení pod registračním číslem (WEEE
Reg. No. DE): DE 23337695.


