Grill R-234 PL

Instrukcja obsługi
GRILL
R-234

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy
zachować.
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że
napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.
Przestroga
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją
potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod
nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie
mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić
się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z
napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
• Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono
przeznaczone.
• Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani
w jej pobliżu.
• Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na
niestabilnej powierzchni.
• Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, suchej powierzchni.
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Zawsze, jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego
czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego.
Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za
przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko
uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub
wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien
wykonać profesjonalny serwis.
Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone,
uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać
żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko
autoryzowane centrum serwisowe.
Przed włożeniem termostatu do gniazdka grilla należy upewnić się, że
gniazdko jest całkowicie suche. Przetrzyj wnętrze gniazdka suchą szmatką.
Przed podłączeniem do sieci el. upewnij się zawsze, że termostat jest
prawidłowo podłączony do gniazdka. Przed wyjęciem z grilla należy wyłączyć
go i odłączyć od sieci el.
Podczas obchodzenia się z grillem należy zawsze odłączyć przewód
zasilający od sieci el.
Nie zanurzaj przewodu zasilającego z termostatem w wodzie ani w innej
cieczy.
Ten grill można używać tylko z dostarczanym termostatem.
Nie dotykaj gorących powierzchni. Do przenoszenia używaj uszu po stronach
grillu. Przed chwyceniem grilla upewnij się, że jego części wystarczająco
ostygły.
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W przypadku korzystania z plastikowych naczyń nie zostawiaj ich w kontakcie
z gorącą powierzchnią do grillowania.
• Przy używaniu wewnątrz zaleca się zapewnić odpowiednią ekstrakcję
zapachów za pomocą wentylatora lub wyciągu.
• Przy używaniu na zewnątrz należy umieścić grill pod ochronny daszek.
• Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
• Należy unikać kontaktu przewodu zasilającego z powierzchnią do grillowania.
Przestroga: W tym urządzeniu nie wolno używać węgla drzewnego ani
podobnego paliwa!

•

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
• Rozpakuj urządzenie ze wszystkich opakowań ochronnych.
• Przemyj powierzchnie do grillowania w gorącej wodzie z dodatkiem środka
czyszczącego. Używaj delikatnego środka czyszczącego. Dokładnie wysusz!
• Upewnij się, że produkt jest całkowicie i prawidłowo zmontowany.
• Przed przystąpieniem do przygotowania posiłków zaleca się włączyć
urządzeniea i pozostawić je na przez chwilę pracować. W ten sposób
unikniesz ewentualnego nieprzyjemnego zapachu. Następnie pozostaw
urządzenie do ostygnięcia i przetrzyj powierzchnie do grillowania wilgotną
szmatką.
• Urządzenie jest teraz gotowe do przygotowywania pokarmów.
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OPIS URZĄDZENIA

A) Sygnalizacja świetlna pracy
B) Rowek do odprowadzania nadmiaru tłuszczu
C) Zdejmowane płyty grillowe
D) Uchwyt
E) Regulacja temperatury
F) Klips do przymocowania płyty grillowej
G) Haczyki do przytrzymywania przewodu podczas przechowywania
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POZYCJE GRILLOWE
Grill ten można stosować w trzech pozycjach:
• Party grill - w pół otwarta pozycja (w kształcie litery „L“).
• Party grill 2 – w pełni otwarta pozycja.
W tej pozycji urządzenie oferuje dużą powierzchnię do grillowania wszelkich
rodzajów przekąsek, takich jak szaszłyk, warzywa, owoce itd.
• Pozycja Panini grill (w pełni zamknięty grill).
Pozycja ta jest odpowiednia szczególnie do szybkiego grillowania w wysokiej
temperaturze (steki, hamburgery itd.) i do wyrobu bagiet kanapek.
• Pozycja Panini grill 2 (uchylony grill z płytami poziomo nad sobą).
Pozycja ta nadaje się idealnie zarówno do grillowania, jak i do gratynowania.
Pozycja do gratynowania nadaje się także do przygotowania wszelkich
rodzajów kanapek i tostów oraz Panini.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
• Umieść powierzchnie do grillowania w urządzeniu (do „zatrzaśnięcia“ klipsa).
• Przetrzyj delikatnie powierzchnie masłem lub olejem.
• Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
• Ustaw regulator temperatury odpowiednio do żywności, którą zamierzasz
grillować. Zapali się lampka sygnalizacyjna pracy.
• Gdy lampka sygnalizacyjna się wyłączy, grill jest gotowy do użytku.
• Przestroga: podczas korzystania z grilla zachowaj szczególną ostrożność –
istnieje niebezpieczeństwo poparzenia użytkownika.
• Wybierz pozycję do grillowania:
• Umieść odpowiednie pojemniki do rowków do odprowadzania nadmiaru
tłuszczu.
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Pamiętaj: w razie ustawienia grilla do pozycji party grill 2 należy umieścić
pojemnik pod każdą powierzchnią do grillowania.
Połóż artykuły żywnościowe na powierzchni do grillowania.
Podczas grillowania lampka sygnalizacyjna zapala się na zmianę, co
sygnalizuje włączenie urządzenia na odpowiednią temperaturę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Odłącz urządzenie z gniazdka i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
• Wyjmij powierzchnie do grillowania i przemyj je ciepłą wodą.
• Następnie pozostaw do wyschnięcia.
• Następnie wróć powierzchnie do grillowania z powrotem do urządzenia.
• Przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.
• Do nieprzywierających powierzchni do grillowania nie wolno używać nigdy
twardych ani ostrych przedmiotów. Powierzchnia może się porysować lub
całkowicie zniszczyć.
• Do czyszczenia grilla lub jego części nie wolno używać druciaka, ściernych
środków czyszczących, benzyny ani rozcieńczalników.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, a szczególnie z dala od
dzieci.
• Nigdy nie wolno używać metalowych naczyń kuchennych, ponieważ mogą
one porysować nieprzywierającą powierzchnię. Zamiast tego należy używać
drewnianych lub plastikowych naczyń wysokiej jakości.
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TABELA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres napięcia znamionowego
Częstotliwość znamionowa
Znamionowy pobór mocy

220-240 V
50 Hz
2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH
OPAKOWAŃ
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez
gminę do utylizacji odpadów.
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji,
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów
naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które
go dotyczą.
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