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Vertikální party gril - 633406 
 

Návod k  použití  

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup tohoto produktu. Prosíme vás, abyste si přečetli 

pozorně tento návod, než přístroj začnete používat. Návod si pečlivě uschovejte pro případnou 

potřebu.  

Důležité bezpečnostní instrukce  

 Při používání elektrických zařízení musíte vždy dbát na následující bezpečnostní pokyny: 

1. Pečlivě si pročtěte všechny instrukce  

2. Vnější strana grilu je vždy při používání hodně horká. Nikdy nesahejte na horké povrchy. 

Používejte pro ovládání pouze tlačítka. Nepokládejte žádné jiné věci nebo jiné přístroje blízko 

grilu. 

3. Dbejte při instalaci grilu na to, aby na každé straně přístroje bylo minimálně 10-15cm volného 

místo pro dostatečné větrání. V případě, že je gril při používání zakrytý, nebo se ho dotkne 

jakýkoliv hořlavý předmět (např. záclony, látky, ubrusy, stěna atd.), hrozí nebezpečí požáru.  

4. Pro ochranu před elektrošokem, nenamáčejte nikdy kabely, zásuvky nebo přístroj do vody, 

nebo do jiných tekutin.  

5. nikdy s přístrojem nepracujte, pokud jsou poškozené kabely nebo zásuvky, pokud přístroj 

není plně funkční, dostal se do styku s tekutinami, nebo spadl na zem. V těchto případech se 

doporučuje přístroj zanést pro kontrolu nebo případnou opravdu do opravny. Neprovádějte 

žádné opravy sami!   

6. Při používání na volném vzduchu: Postavte gril na suchý, pevný a rovnoměrný povrch. Dbejte 

na to, aby se přístroj nemohl převrátit. Ochraňujte přístroj před vlhkostí.  

7. Nikdy neinstalujte gril do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku.  

8. Nikdy nenechávejte kabel volně vyset ze stolu nebo pracovní plochy, vyhněte se i kontaktu s 

horkými povrchy. 

9. Při vytahování ze zásuvky nastavte časovač do pozice “Aus“, a až poté vytáhněte přístroj ze 

zásuvky. Tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.  

10. Pokaždé, když přístroj nebudete používat, nebo ho budete čistit, vytahujte zástrčku ze 

zásuvky. Vždy nechte odkapávací plochu a přístroj řádně vychladnout, než se sním, 

rozhodnete dále manipulovat.  

11. Nikdy nečistěte přístroj běžnými houbičkami, nebo hadříkem na nádobí. Hrozí  tím, že se 

malé částečky hadříku uchytí a tímto se zvedá riziko elektrické rány. 

12. Je třeba zvýšená pozornost, v případě, že se v blízkosti přístroje pohybují děti.  

13. Neodkládejte na, nebo do přístroje nikdy jiné součástky, než ty, které jsou doporučovány 

výrobcem. 

14. Vždy noste ochranné rukavice při vkládání nebo při manipulaci s pokrmy, abyste tak předešli 

popáleninám.  

15. Nikdy přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému slouží. 

Návod si pečlivě uschovejte pro případnou potřebu.  

! Tento přístroj slouží pouze k soukromému domácímu použití. 
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Technická Data provozní napětí: 220 - 240 V / 50Hz výkon: 2.000 Wattů kapacita: 21 Litrů Model: 

TB2022A 

 

Před prvotním použitím  

Přečtěte si pečlivě všechny instrukce v návodu. Tyto instrukce vás zavedou do rozmanitých možností 

při používání tohoto grilu. 

Postavte svůj gril na rovnou plochu, např. pracovní, nebo stolní. Dbejte na to, aby ze všech stran grilu 

byl minimálně 10-15 ti centimetrový prostor mezi zdí, skříní anebo jinými objekty. Odstraňte všechny 

nálepky z grilu. Odejměte odkapávací plochu, kebabové - a šašlikové špízy a umyjte tyto součástky v 

teplé vodě. Před zpětným nainstalováním do grilu, součástky pečlivě vysušte. Nepoužívejte žádné 

dráždivé prostředky k čištění, ani čističe na kovy nebo drátěnky, abyste tak zabránili poškození 

povrchu. 

Přesvědčte se, že před zapnutím přístroje je nastavený  časovač na “AUS“, a zástrčka není v zásuvce. 

Doporučujeme před prvním užití grilu, přístroj vyzkoušet, abyste se tak seznámili s ovládáním 

přístroje a pro případné odstranění oleje a bezpečnostních součástek, které byli použity pro transport 

přístroje. Zastrčte zástrčku do zásuvky v domácnosti. Nastavte časovač na “20 Minuten“. Při prvním 

ohřívání grilu se mohou objevit malá množství kouře nebo páry, toto je normální. 

Předejděte případným nehodám a odřeninám tím, že nebudete na gril nikdy pokládat žádné 

předměty, především při užívání. 

 

Použití jako kebab gril / rotující gril na kuřata  

Pozor: Povrch přístroje je při a po užívání velice horký! Nepokládejte nic na přístroj. Vždy mějte 

ochranné rukavice, při manipulaci s přístrojem. Nikdy nepoužívejte gril bez odkapávací plošiny. 

1. Libovolně pokrm okořeňte.  

2. Důležité: Umístěte odkapávací plošinu na držák ve spodní části grilu pro odchytávání 

kapajícího tuku.  

3. Zastrčte grilovací vidlici na vroubkovaný konec, s rohy namířeními doprostřed a ke špičatému 

konci rotující tyče, lehce poutáhněte šroubkem. Prostrčte špičatý konec rotující tyče 

pokrmem, který chcete ugrilovat. Zastrčte druhou grilovací vidlici na tyč, tak aby rohy byli 

namířené k pokrmu.  

4. Poupravte pokrm tak, aby se nacházel přesně uprostřed rotující tyče. Ujistěte se, že vidlice 

pokrm pevně drží a poté utáhněte šroubek.  

5. Při grilování kuřete může být nutné přichytit křidélka a stehna pevně ke kuřeti, aby měla 

rotující tyč dostatek místa.  

6. Zastrčte špičatý konec rotující tyče do otvoru, který se nachází uprostřed odkapávací 

plošinky.  

7. Zastrčte vroubkovaný konec tyče do otvoru, který se nachází na vnitřní horní straně přístroje. 

8. Nyní nastavte časovač na doporučenou dobu přípravu pokrmu. Pozor: Tento přístroj má 

vnitřně zabudovaný teploměr. V případě, že tyče budou při užívání moc horké, teploměr 

přístroj automaticky vypne. Toto poznáte na “ Erlöschen” topného tělesa. Jakmile teplota 

naskočí pod minimální hodnotu, teploměr přístroj opět automaticky zapne.  

9. po ukončení grilovací doby, nastavte časovač na “AUS” a vytáhněte ze zásuvky.  
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10. vyjměte pokrm tak, že nadzvednete rotující tyč a přitáhnete jí k sobě. Vytáhněte spodní díl z 

otvoru v odkapávací plošince, a položte na prkénko nebo nějakou jinou plochu. NECHTE 

POKRM 10 AŽ 15 MINUT VYCHLADNOUT. Tímto umožníte tuku v pokrmu se ještě 

rovnoměrně rozložit přes maso 

 

Použití jako šašlikový gril  

POZOR:  Povrch přístroje je při a po užívání velice horký! Nepokládejte nic na přístroj. Vždy mějte 

ochranné rukavice, při manipulaci s přístrojem. Nikdy nepoužívejte gril bez odkapávací plošiny. 

1. Postavte šašlikové tyče tak, jak je uvedeno níže v obrázku.  

2. Postavte odkapávací plošinku do otvoru na spodní části, pro zachycování odkapávajícího 

tuku.  

3. Zastrčte špičatý konec rotující tyče do otvoru, který se nachází uprostřed odkapávací 

plošinky.  

4. Zastrčte vroubkovaný konec tyče do otvoru, který se nachází na vnitřní horní straně přístroje.  

5. Nyní nastavte časovač na doporučenou dobu přípravu pokrmu.  

6. Po ukončení grilovací doby, nastavte časovač na “AUS” a vytáhněte ze zásuvky. Pozor: Tento 

přístroj má vnitřně zabudovaný teploměr. V případě, že tyče budou při užívání moc horké, 

teploměr přístroj automaticky vypne. Toto poznáte na “ Erlöschen” topného tělesa. Jakmile 

teplota naskočí pod minimální hodnotu, teploměr přístroj opět automaticky zapne. 

 

Doporučená doba grilování  

1. kuře, kachna: 30-45 minut 

2. steak: 45-60 minut  

3. kebab 20-30minut  

4. ryby: 20-32 minut  

5. zelenina: 15-20 minut 

 

Doba grilování se liší podle množství surovin. 

 

Údržba a čištění  

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky  

2. Nechte přístroj řádně vychladnout  

3. Odstraňte veškeré součástky  

4. K vyčištění hlavního přístroje použijte jemný, suchý hadřík. Nikdy přístroj nepotápějte do 

vody nebo jiných tekutin.  

5. Vyčistěte vnitřní strany s vodou a suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí 

prostředky.  

6. Veškeré díly (Rotující tyč, odkapávací plošinka, vidlice atd.) mohou být vyčištěny pomoci 

horké vody a trochy čisticího prostředku na nádobí. 

7. přetřete kryt s vlhkým hadříkem. 


