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Návod k použití 
 
 

Šunkovary – uzenářské formy na domácí šunku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Náš tip:  
 
Víte, že naše šunkovary jste mohli vidět i v pořadu ČT 
„Kluci v akci“? Pro zhlédnutí celého dílu naskenujte 
QR kód. 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/1699-
domaci-sunka/ 
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Popis a určení funkce výrobku: 
Nádoby jsou určeny pro výrobu tepelně upravovaných masných výrobků jako jsou šunky a 
paštiky. Hlavní výhodou hliníkových forem je bezkonkurenční tepelná vodivost a velmi silné 
pružiny, které dokážou vyvinout vysoký tlak na vkládku. Nádoby jsou vyrobeny z hliníkové slitiny 
AlSi10Mg procesem odlévání do pískových forem. Povrch nádob je finalizován kuličkováním 
v omílacím bubnu. Montážní materiál (šrouby, nýty, pružiny, matice, podložky) nerezový.  
 
Před použitím: 
Odstraňte případné nálepky a označení (čárový kód apod.) Formu důkladně omyjte čistou vodou 
a odstraňte případné mechanické nečistoty. Zkontrolujte správné usazení vodících šroubů pružin 
spojujících horní rameno a víko. V případně potřeby dotáhněte klíčem imbus H6. 
 
Údržba výrobku: 
Hliník je měkký. Z tohoto důvodu není dobré nádoby čistit hrubou mechanickou silou pomocí 
ostrých předmětů či drátěnek. K vyčistění používejte nejlépe Cif Cream či Cif Nerez (či podobné 
přípravky) a hadřík. 
 

 
NÁDOBU ANI VÍKO NEMYJTE V MYČCE! 
Pokud tak učiníte, výrobek se pokryje šedočernou nevzhlednou vrstvou. 
Ke změnám vzhledu výrobku ovšem dochází i při běžném používání. Proto 
doporučujeme formu před umístěním potraviny vyložit mikrotenovou fólií a 
potravinu do ní zabalit. 

 
 
UPOZORNĚNÍ:   

Boční ramena nikdy neohýbejte až do vodorovné 
pozice. Zarážky pružin umožňují ohnutí do max. 
polohy cca 45° (viz. obrázek). Při použití síly a 
překonání této dovolené pozice může dojít 
k ohnutí a vytržení pružin z ramen. Takové 
poškození pak není možné řešit v rámci záruky ! 
 
 
 

 
 
 
Zaseklé víko: 

Vlivem přepravy nebo při manipulaci může dojít k zaseknutí nebo zpříčení 
horního víka uvnitř nádoby. V takovém případě stačí poklepat delší 
stranou horního ramene o tvrdý povrch například o zem (viz. obrázek). 
Víko se tak uvolní. 
 
 
 
 
 

 
 
Skladování: 
Po použití nádobu omyjte, důkladně zbavte všech biologických zbytků a osušte nebo nechte 
vyschnout. Nádobu skladujte na suchém místě bez blízké přítomnosti chemických látek a čistících 
prostředků, které by mohly při kontaktu s nádobou reagovat a zanechat skvrny nebo oxidaci. 
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Hliník a zdraví: 
Vliv hliníku na lidské zdraví je diskutabilní. Vědecké studie si v tomto často protiřečí. Každopádně 
množství, které se obecně dostává do těla z jiných zdrojů, je ve srovnání s hliníkem uvolněným 
eventuálně pří vaření zanedbatelné. Proto je také hliník často v potravinářském průmyslu 
používán (víčka jogurtů, paštik, plechovky, fólie) 
 
Bezpečnost: 
Výrobek udržujte a skladujte mimo dosah dětí. Formy jsou složeny z pohyblivých částí se silnými 
pružinami, může dojít ke skřípnutí částí těla. Zvláště při manipulaci s nádobou při vaření a po 
vyndání z horké vodní lázně dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. Může dojít k opaření. 
 
Likvidace: 
Již nepoužívaný výrobek nevyhazujte společně se směsným odpadem. Odevzdejte na příslušném 
místě k recyklaci. Nádoba, víko a ramena jsou vyrobeny z hliníkové slitiny. Pružiny a šrouby jsou 
vyrobeny z nerezové oceli. 
 
Informační tabulka: 
 
Typ formy Rozměr vsázky Hmotnost vsázky Hmotnost formy 
DM Debrecínka malá průměr 105 x 270 mm 2,5 kg 2,28 kg 
DM II Debrecínka 
speciál 

průměr 120 x 270 mm 3,0 kg 2,63 kg 

TO Toustovka 00 x 100 x 300 mm 3,5 kg 2,25 kg 
TOM Toustovka mini 100 x 100 x 145 mm 1,0 kg 1,66 kg 
MM Mandolína malá 120 x 100 x 150 mm 1,9 kg 1,37 kg 
MO Mozart průměr 140 x 65 mm 0,6-0,8kg 1,22 kg 
SH  Šunka hranatá 250 x 160 x 115 mm 4,0 kg 2,78 kg 
 
 
Místo pro Váš recept: 
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Záruka a servis: 
V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 
24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou 
činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky 
používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím 
výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným 
(neodborným) zacházením.  
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně 
závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad 
rámec doporučené údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo 
technologií zpracování.  
 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce výrobku bez předchozího písemného 
souhlasu výrobce nebo distributora 
výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.  
byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.  
k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.  
škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.  
vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.  
výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí. 
 
Záruka se nevztahuje na části, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální 
funkce Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.  
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat 
záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží 
součástí.  
Při uplatňování nároků předložte doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný  
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