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Návod na: Elektrický gril 
 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

Prosím, pročtěte si důkladně tento návod před uvedením přístroje do provozu a dodržujte všechny pokyny, aby se 

zabránilo poškození. 

Varování: Nesprávné užívání může vést k poraněním uživatele a k poškození přístroje. 

1. Zkontrolujte, zda napětí přístroje odpovídá napětí ve Vaší domácnosti. 

2. Dejte pozor, aby byla zásuvka uzemněná, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že je 

zástrčka bezpečně připojená.  

3. Nenavíjejte síťový kabel, nelámejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou. To všechno by kabel mohlo 

poškodit. Pokud je síťový kabel poškozený, musí být vyměněn odborným personálem, aby se zamezilo riziku 

úrazu elektrickým proudem.  V žádném případě se nepokoušejte vyměňovat kabel sami. 

Varování: Při použití prodlužovacího kabelu nezapomeňte zvážit spotřebu energie zařízení. 

4. Držte síťový kabel dále od horkých povrchů. 

5. Nesnažte se, díl, který obsahuje elektrické komponenty, otevírat či demontovat. 

Varování: Pokud by Vám přístroj nedopatřením spadl do vody, odpojte ihned síťové připojení a doneste přístroj na 

opravu do autorizovaného servisu, než jej znovu použijete. 

6. Tento přístroj by neměly používat děti. Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, pokud je v provozu nebo 

pokud jsou v blízkosti děti.  

7. Nikdy nepokládejte produkt vedle horkých povrchů nebo na ně (sporák, sklokeramická deska, atd.) 

8. Postavte přístroj na pevnou a rovnou plochu. 

9. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během jeho provozu. 

10. Během provozu může být povrch přístroje horký. 

11. Uhlí nebo jiné hořlavé palivo nesmí být pro tento přístroj použito. 

12. Neukládejte žádné hořlavé materiály jako papír nebo platy do přímé blízkosti přístroji. 

13. Ujistěte se, že je odkapávací miska během grilování správně nasazena. 

14. Nikdy nenechávejte stát na grilu kuchyňské nářadí, pokud je gril horký. 

15. Než uvedete přístroj do provozu, ujistěte se, že se v odkapávací misce nachází voda. 

16. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k poranění. 

17. Dejte pozor při grilování na prskání tuku z mastných potravin. 

18. Ihned po použití přístroj vypojte ze sítě. 

19. Počkejte, než přístroj zcela vychladne, než odeberete odkapávací misku, než budete přístroj čistit či 

uskladňovat. 

20. Nepoužívejte Váš přístroj k jiným, než uvedeným účelům. 

21. Doporučuje se použít originální obal pro uskladnění přístroje. 

Varování: Pro případy poruch, které vyplývají z nedodržení této příručky nebo z používání zařízení v souladu se 

zamýšleným účelem, nelze uplatnit žádné záruční nároky. Označení na zařízení nebo v návodu k obsluze lze 

kdykoli změnit bez předchozího upozornění. 
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Jednotlivé díly přístroje 

 

 
 

1. Těleso 

2. Grilovací rošt 

3. Odkapávací miska 

4. Síťový kabel s termostatem 

5. Nerezové prvky 

6. Plastová podložka pro odkapávací misku 

Technická data 

• Vysoký výkon pro rychlé roztápění: 2000 W 

• 5 stupňový termostat 

• Vyjímatelný rošt a odkapávací miska 

• Snadno čistitelný 

• Tepelně izolovaná madla 

• Vhodný pro použití ve všech prostředích 

• Trvanlivé nerezavějící prvky 

• Velká grilovací plocha: 350 x 240 mm 

• Odkapávací miska pro uvolněný tuk 

• Nehořlavý a neuvolňuje žádné toxické plyny 

• Zdravé a chutné vaření 

• 230 V AC, 50 Hz 
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Sestavení přístroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístěte odkapávací misku na 4 plastové podložky na 

tělese. 

Posuňte desku topného tělesa do otvoru v odkapávací 

desce.

 

 

 

 

 

 

 

Vložte rám desky prvků na tepelnou ochranu do 

otvorů na krytu. 

Posuňte grilovací rošt do otvorů na plastové podložce 

misky na tělese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasuňte síťový kabel s termostatem do základny, jak je 

znázorněno na obrázku. 

Váš přístroj je připraven k použití. 

Použití přístroje 

• Vyndejte Váš přístroj z obalu. 

• Otřete těleso přístroje vlhkým hadříkem. 

• Očistěte odkapávací misku a grilovací rošt přístroje. 
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• Naplňte spodní díl odkapávací misky dle potřeby vodou. 

Varování: Hladina vody by neměla být vyšší než vstupní otvor základny na misce. 

• Nastavte termostat na přiměřený stupeň s přihlédnutím na dobu vaření vašich potravin. Zapněte přístroj zapojením 

síťové zástrčky do zásuvky. 

• Položte potraviny na rošt grilu. 

• Čas od času potraviny obraťte. 

• Vezměte potraviny z grilu, jakmile jsou hotové. 

• Odstraňte nadbytečný tuk z roštu mezi jednotlivými grilováními papírovou utěrkou, abyste se docílili 

požadovaného výsledku. 

Poznámka: Během prvního použití může vznikat během grilování zápach, což je zcela normální. 

Varování: Odpojte nejprve zástrčku, a ne adaptér ze sítě, pokud byste chtěli Vás přístroj vypnout. 

Čištění a servis 

• Dejte vypínač do pozice „0“. 

• Odpojte přístroj ze sítě a počkejte, až zcela vychladne. 

• Odstraňte nadbytečný tuk z roštu papírovou utěrkou. 

• Odstraňte základní jednotku. 

• Vyjměte odkapávací misku z tělesa. 

• Očistěte základnu vlhkým hadříkem. 

Vyčistěte rošt a odkapávací misku s použitím mycího prostředku měkkým hadříkem nebo houbičkou a teplou vodou. 

Odkapávací misku lze mýt i v myčce nádobí.  

• Sestavte jednotlivé díly přístroje opět dohromady, jakmile uschnou. 

 

 


