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Návod na použitie 
 

GRIL 
R-256 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím 
zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
 
Upozornenie 

• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, 
zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s obmedzenými 
skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo 
nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. 

• Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez 
dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa. 

• Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku. 
• Neumiestňujte zariadenie na elektrický alebo plynový sporák a iných zdrojov 

tepla alebo v ich bezprostrednej blízkosti. 
• Neumiestňujte zariadenie na okraj pracovnej plochy alebo nestabilný povrch. 
• Vždy umiestniť spotrebič na rovný a suchý povrch. 
• Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a 

odpojte zo sieťovej zásuvky.  
• Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 

nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 
• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 

zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 
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• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený 
alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte 
autorizovanému servisnému stredisku. 

• Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte 
spotrebič do vody alebo inej tekutiny.  

• Pri prevádzke spotrebiča musí byť zaistený dostatočný priestor pre cirkuláciu 
vzduchu nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách. Nepoužívajte 
spotrebič v blízkosti horľavého materiálu ako sú záclony, utierky na riad, 
drevené povrchy apod. 

• Pozor: Horúci povrch. Pri používaní zariadenia sa horná a dolná časť grilu 
zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Mohli by ste si spôsobiť 
popáleniny.  

• Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.  
• Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriateho nerezového plášťa alebo povrchu 

grilovacích dosiek. Pre odklopení hornej grilovacej dosky používajte rukoväť.  
• Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a 

odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič 

vychladnúť.  
• Po každom použití vyčistite povrch grilovacích dosiek, pozri kapitolu „Údržba 

a čistenie“.  
• Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 

nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.  
• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je 

zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený 
alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
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spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte 
autorizovanému servisnému stredisku.  

• Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty 
záručných plnení. 

• Prístroj zapínajte len, keď je úplne zmontovaný.  
• Tento výrobok je vybavený automatickým odpojením od zdroja elektrického 

napätia a prerušovaným ohrevom, teda sa bude kontrolka ohrevu automaticky 
zapínať a vypínať spolu so zmenou teploty; ak bude svietiť, znamená to, že 
prebieha proces ohrevu. 

• Varovanie: Nikdy nenamáčajte prívodnú šnúru, zástrčku alebo 
nastaviteľný ovládač teploty do vody alebo inej tekutiny. Tento gril musí 
byť používaný iba s originálnym napájaním - termostatom, ktorý je 
súčasťou výrobku. Nikdy nepoužívajte iný napájací kábel - termostat.  

• Výstraha: V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo 
podobné palivo!. 
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Popis a montáž prístroja  
 

1. Rošt  
2. Vykurovacia špirála  
3. Termostat  
4. Ovládací panel  
5. Tácka  
6. Vonkajší plastový rám 
 

 
• Najskôr vyberieme rošt (1) s 

vykurovacou špirálou (2).  
• Odstráňte všetky ochranné 

materiály pre bezpečnú prepravu.  
• Vyčistite rošt (1) a tácku (5) 

navlhčenou handričkou.  
• Umiestnite prístroj na stabilný, 

suchý, protišmykový a teplu odolný 
povrch. 

• Uistite sa, že je grilovací rošt do 
prístroja vložený správne. V opačnom prípade ho vyrovnajte.  

• Umiestnite tácku (5) do vonkajšieho plášťa. Do tácke nalejte cca 1,5 l 
studenej vody až po risku "MAX".  

• Následne vložte vykurovaciu špirálu a nasaďte rošt podľa obrázku 1.  
• Rošt môžete umiestniť do dvoch rôznych pozícií. Pozor na správne usadenie. 
• Upozornenie: Nalejte vodu tak, aby pokryla spodok tácke. Voda zabráni 

nadmernému prehrievaniu roštu. Z tohto dôvodu by ste mali vždy používať 
gril s vodou. Výhodou je, že do vody odkvapkáva prebytočná mastnota a 
následne sa tak gril ľahšie čistia. 

• V miestnosti, kde bude prístroj používaný, zaistite dostatočné vetranie. 

Obr. 1 

Obr. 2 
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• Informácie: Pri prvom použití prístroja môžete cítiť zápach alebo 
zaznamenať slabý dym, ktorý vychádza zo spotrebiča. Nechajte prístroj 
zapnutý, kým dym nezmizne, ale nie dlhšie ako 10 min.  

• Následne prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete a nechajte ho 
vychladnúť. 

 
Odporúčania  

• Pred prvým použitím naplňte misku vodou a nechajte aspoň 15 minút pôsobiť, 
tým sa odstráni ochranná vrstva. Zvoľte maximálnu ohrevnú teplotu, je 
možné, že sa objaví dym. Zahrejte gril aspoň na 5 minút a uistite sa, že je 
zabezpečené odvetrávanie.  

• Potraviny rovnomerne rozprestrite na rošt. Nikdy nepoužívajte taniere, misky 
ani celofán. Dĺžka grilovanie záleží na druhu potravín a na zvolenej teplote. 

• Väčšie potraviny je lepšie prepichnúť kovovými ihlami. Potraviny občas 
otočte.  

• Po ukončení grilovania vypnite hlavný prívod elektrického napätia, vytiahnite 
zástrčku zo siete a prístroj po vychladnutí vyčistite podľa inštrukcií. 

 
ÚDRŽBA A ČISTENIE 

• Pred čistením vždy prístroj prepnite hlavným spínačom do polohy "OFF", 
odpojte z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť.  

• Gril čistite po každom použití.  
• Nikdy prístroj neponárajte do vody alebo nečistite ho pod tečúcou vodou. Pre 

čistenie použite navlhčenú handričku.  
• Grilovací rošt, vyberte zo spotrebiča.  
• Rošt umyte pomocou kuchynskej hubky alebo vlhkej handričky.  
• Na čistenie grilu nepoužívajte drôtenku, brúsne čistiace prostriedky, benzín 

alebo riedidlá.  
• Skladujte prístroj na suchom mieste a predovšetkým mimo dosahu detí. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 230 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý maximálny príkon 2000 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 
 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť 
pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, 
obnove a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a 
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 
 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa 
naň vzťahujú.  


