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Návod k použití 

GRIL 

R-256 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 
časového spínače nebo dálkového ovládání. 

• Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku. 
• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do jeho 

blízkosti. 
• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch. 
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• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch. 
• Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte 

spotřebič do vody nebo jiné tekutiny. 
• Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci 

vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v 
blízkosti hořlavého materiálu jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné 
povrchy apod. 

• Pozor: Horký povrch. Při používání zařízení se horní a dolní část grilu 
zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Mohli byste si způsobit popáleniny. 

• Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. 
• Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého nerezového pláště nebo povrchu 

grilovacího roštu. Pro odklopení grilovacího roštu používejte rukojeť. 
• Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout. 
• Po každém použití vyčistěte povrch grilovacího roštu, viz kapitola Údržba a 

čištění. 
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – 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. 
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• 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.  

• Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty 
záručních plnění. 

• Přístroj zapínejte jen, když je zcela smontován. 
• Tento výrobek je vybaven automatickým odpojením od zdroje elektrického 

napětí a přerušovaným ohřevem, tudíž se bude kontrolka ohřevu automaticky 
zapínat a vypínat spolu se změnou teploty; pokud bude svítit, znamená to, že 
probíhá proces ohřevu. 

• 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! 
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Popis a montáž přístroje 
1 .  Rošt 
2 .  Topná spirála 
3 .  Termostat 
4 .  Ovládací panel 
5 .  Tác 
6 .  Vnější plastový rám 

 
• Nejdříve výjměte rošt (1) s topnou 

spirálou (2). 
• Odstraňte všechny ochranné 

materiály pro bezpečnou přepravu. 
• Vyčistěte rošt (1) a tác (5) 

navlhčeným hadříkem. 
• Umístěte přístroj na stabilní, 

suchý, protiskluzový a teplu odolný 
povrch. 

• Ujistěte se, že je grilovací rošt do přístroje vložen správně. V opačném 
případě jej srovnejte.  

• Umístěte tác (5) do vnějšího pláště. Do tácu nalijte cca 1,5 l studené vody až 
po risku „MAX“. 

• Následně vložte topnou spirálu a nasaďte rošt dle obrázku 1. 
• Rošt můžete umístit do dvou různých pozic. Pozor na správné usazení. 

Obr. 1 

Obr. 2 
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• Upozornění: Nalijte vodu tak, aby pokryla spodek tácu. Voda zabrání 
nadměrnému přehřívání roštu. Z tohoto důvodu byste měli vždy 
používat gril s vodou. Výhodou je, že do vody odkapává přebytečná 
mastnota a následně se tak gril snadněji čistí. 

• V místnosti, kde bude přístroj používán, zajistěte dostatečné větrání. 
• Informace: Při prvním použití přístroje můžete cítit zápach nebo zaznamenat 

slabý kouř, který vychází ze spotřebiče. Nechte přístroj zapnutý, dokud kouř 
nezmizí, ale ne déle než 10 min.  

• Následně přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě a nechte jej vychladnout. 
 
Doporučení 

• Před prvním použitím naplňte misku vodou a nechte alespoň 15 minut 
působit, tím se odstraní ochranná vrstva. Zvolte maximální ohřevnou teplotu, 
je možné, že se objeví kouř. Zahřejte gril alespoň na 5 minut a ujistěte se, že 
je zajištěno odvětrávání. 

• Potraviny rovnoměrně rozprostřete na rošt. Nikdy nepoužívejte talíře, misky 
ani celofán. Délka grilování záleží na druhu potravin a na zvolené teplotě. 
Větší potraviny je lepší propíchnout kovovými jehlami. Potraviny občas otočte. 

• Po ukončení grilování vypněte hlavní přívod elektrického napětí, vytáhněte 
zástrčku ze sítě a přístroj po vychladnutí vyčistěte dle instrukcí. 
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
• Před čištěním vždy přístroj přepněte hlavním spínačem do polohy „OFF“, 

odpojte z elektrické zásuvky a nechte vychladnout.  
• Gril čistěte po každém použití.  
• Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo nečistěte jej pod tekoucí vodou. Pro 

čištění použijte navlhčený hadřík.   
• Grilovací rošt, vyjměte ze spotřebiče.  
• Rošt umyjte pomocí kuchyňské houbičky nebo vlhkého hadříku.  
• K čištění grilu nepoužívejte drátěnku, brusné čistící prostředky, benzín nebo 

ředidla. 
• Skladujte přístroj na suchém místě a především mimo dosah dětí. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
 

Jmenovitý rozsah napětí 230 V 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
Jmenovitý příkon 2000 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.  


