Gril R-250

česky

Návod k použití
GRIL

R-250

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
•

Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím
zásuvky.

•

Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění
•

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou,
smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány
instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.

•

Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí
bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.

•

Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke
které chcete spotřebič připojit.

•

Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.

•

Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla
nebo do jejich blízkosti.

•

Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.

•

Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
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Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte
a odpojte ze síťové zásuvky.

•

Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte
se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového
kabelu/síťové zásuvky.

•

Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému
servisu.

•

Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.

•

Před vsunutím nastavitelného ovládače teploty (dále již pouze VHT: Variable
Heat Controller) do zdířky grilu se ujistěte, že je zdířka zcela suchá. Vytřete
vnitřek zdířky suchým hadříkem.

•

Vždy se přesvědčte, že VHT je řádně zastrčen do zdířky před zapojením do
sítě. Vždy ho vypněte a odpojte ze sítě před vyjmutím z grilu.

•

Vždy vyjměte napájecí šňůru grilu ze sítě, kdykoliv se pokoušíte přesunout
grill.

•

Neponořujte přívodní šňůru VHT do vody nebo žádné jiné tekutiny.

•

Tento gril může být používán pouze s VHT. S žádným jiným ovladačem ani
konektorem.
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Nešahejte na horké plochy. Používejte ucha na stranách grilu. Ujistěte se, že
části grilu jsou dostatečně vychladlé před uchopením.

•

Používáte-li plastikové nádobí, nenechávejte ho v kontaktu s plotnou grilu.

•

Při vnitřním použití se doporučuje zajistit odpovídající odsávání pachů. Za
pomocí ventilátoru nebo digestoře.

•

Při venkovním použití umístěte gril vždy pod chráněnou stříšku.

•

Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je zapnutý.

•

Nenechte napájecí šňůru v kontaktu s horkou plochou nebo nedopusťte její
zamotání.

•

Varování: Nikdy nenamáčejte přívodní šňůru, zástrčku nebo nastavitelný
ovladač teploty do vody nebo jiné tekutiny. Tento gril musí být používán
pouze s originálním napájením - termostatem, který je součástí výrobku.
Nikdy nepoužívejte jiný napájecí kabel - termostat.

•

Výstraha: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo
podobné palivo!

Užitečné rady
•

Velká nepřilnavá deska zajišťuje, že se jídlo nepřichytává a minimalizuje
spotřebu oleje při vaření. To je ideální k zajištění zdravého netučného jídla,
minimalizuje čištění. Kromě všech nepřilnavých povrchů je gril tvořen také
vysoce kvalitním plastem. Žebrová část plátu grilu je ideální na jakoukoliv
úpravu masa, přičemž rovný díl je vhodný na přípravu palačinek, zeleniny
nebo různých menších či řidších jídel.
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•

Studená základna grilu umožňuje bezpečné ovládání grilu na stole.

•

Odnímatelný odkapávací tác zachytává všechny stékající šťávy. Snadno se
vyjímá a čistí.

•

Nepotřebuje žádné extra protiskluzové nožičky k zajištění stability.

•

Skleněná poklička chrání před prskáním.

•

Rovná plocha grilu hřeje více a rychleji než žebrovaná. Je to užitečná rada,
pokud vaříte na etapy.

•

Doporučuje se potraviny potírat marinádou až při konci grilování. Především
pokud marináda obsahuje cukr. Jinak se spálí před tím, než bude pokrm
hotový.

•

Pokud grilujete různé pokrmy v řadě za sebou, odstraňte jejich zbytky do
odkapávače a setřete nečistoty papírovým ubrouskem. Pokud se chystáte
grilovat mořské plody, pokapejte nejprve grilovací plát citrónem, aby jejich
pach nenasákl do dalšího pokrmu.

Před prvním použitím
•

Vybalte výrobek ze všech ochranných obalů a vyjměte z něj veškeré
propagační materiály a vše, co není součástí grilu.

•

Omyjte pečící plochu grilu v horké mýdlové vodě. Používejte jemný čisticí
prostředek. Pečlivě osušte.

•

Ujistěte se, že výrobek je zcela a řádně sestaven.

•

Potřete plotnu grilu malým množstvím oleje napuštěným do papírového
ubrousku.
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Návod k použití
1. Umístěte odkapávací tác do základny.
2. Ujistěte se, že grilovací plát je správně umístěn na základně a gril je postaven
na rovné suché ploše.
3. Zastrčte VHT (termostat) do zástrčky na grilovacím plátu.
4. Pozor: Na jedné straně podstavce je čep s otvorem. Na tento čep je nutné
nasadit tu stranu grilovací plotny, na které se nachází konektor. Tento čep
pak zvedne bezpečnostní pojistku na konektoru. Následně lze zasunout
napájecí kabel s termostatem.
5. Napájecí šňůru zapojte do sítě a zapněte gril.
6. Předehřejte gril na nejvyšší teplotu přibližně po dobu asi deseti minut, dokud
světélko Heating ‘ON’ (Hřání – zapnuto) nezhasne.
7. Nastavte teplotu podle potřeby.
8. Po použití vypněte VHT do ‘0’ pozice.
9. Vypojte přístroj ze sítě.
Čištění a údržba
•

Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo nečistěte ho pod tekoucí vodou. Pro
čištění použijte navlhčený hadřík.

•

Otřete desky pomocí kuchyňského papíru a poté mírně navlhčeným
hadříkem.

•

Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty na nepřilnavý povrch
grilovacích desek. Povrch by se mohl poškrábat nebo zcela poškodit.
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K čištění grilu nebo jeho částí nepoužívejte drátěnku, brusné čisticí
prostředky, benzín nebo ředidla.

•

Skladujte přístroj na suchém místě a především mimo dosah dětí.

•

Nikdy nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, mohou poškrábat nepřilnavou
plochu plátu grilu. Místo toho používejte dřevěné nebo kvalitní plastikové
náčiní.

•

Nikdy nenechávejte plastikové kuchyňské náčiní v kontaktu s horkou plochou
grilu.

•

Po použití vypněte VHT (termostat) do „0“ pozice, vypněte gril, vypojte ho ze
sítě a vyndejte VHT ze zdířky grilu. Nechte plát grilu vychladnout před
přenášením.

Grilovací plát a podstavec
•

Plát grilu může být omýván v mýdlové vodě jemným hadříkem.

•

Gril ani jeho části nemyjte v myčce na nádobí!

•

Podstavec čistěte v horké mýdlové vodě, používejte jemný hadřík.

•

Poznámka: Nepoužívejte drsné a hrubé materiály k čištění plátu nebo
podstavy, mohla by se porušit povrchová nepřilnavá plocha.

Tác k odkapávání
Tác čistěte mýdlovou vodou a jemným hadrem.
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Nastavitelný ovladač teploty (VHT)
•

Pokud je to nutné, očistěte VHT lehce navlhčeným hadříkem a poté osušte.

•

Před vsunutím nastavitelného ovládače teploty do zdířky grilu se ujistěte, že
je zdířka zcela suchá. Vytřete vnitřek zdířky suchým hadříkem.

•

Varování: Nikdy nenamáčejte přívodní šňůru, zástrčku nebo nastavitelný
ovladač teploty do vody nebo jiné tekutiny. Tento gril musí být používán
pouze s originální nástrčkou (VHT), která je součástí výrobku. Nikdy
nepoužívejte jinou nástrčku.

•

Výstraha: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné
palivo!

Skladování
•

Termostat (VHT) skladujte na bezpečném místě. Neupusťte ho na zem,
poškodí se.

•

Pokud se tak stane a VHT se poškodí, okamžitě ho přineste do nejbližšího
autorizovaného servisního centra ke kontrole, opravě nebo výměně.

•

Před skladováním gril vždy pečlivě osušte. Ujistěte se, že gril je správně
sestaven, tzn. základna, odkapávač a grilovací plát, popřípadě skleněné víko.

•

Skladujte na rovné ploše.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý příkon

230 V
50 Hz
2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci,
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských
zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví,
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které
se na něj vztahují.
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