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Návod k použití 

BBQ GRIL 

R-259 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenese žádnou odpovědnost 
za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• 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.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické 
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke 
které chcete spotřebič připojit. 

• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
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• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla 
nebo do jejich blízkosti. 

• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch. 
• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch. 
• Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte  

a odpojte ze síťové zásuvky. 
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte 

se těchto částí mokrýma rukama – 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. 

• 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.  

• Před vsunutím nastavitelného ovládače teploty (termostatu) do zdířky grilu se 
ujistěte, že je zdířka zcela suchá. Vytřete vnitřek zdířky suchým hadříkem. 

• Vždy se přesvědčte, že termostat je řádně zastrčen do zdířky před zapojením 
do sítě.  Vždy ho vypněte a odpojte ze sítě před vyjmutím z grilu.  

• Vždy vyjměte napájecí šňůru grilu ze sítě, kdykoliv se pokoušíte přesunout 
gril. 
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• Neponořujte přívodní šňůru termostatu do vody nebo žádné jiné tekutiny. 
• Tento gril může být používán pouze s přiloženým termostatem. S žádným 

jiným ovladačem ani konektorem. 
• Nešahejte na horké plochy. Ujistěte se, že části grilu jsou dostatečně 

vychladlé před uchopením.  
• Používáte-li plastikové nádobí, nenechávejte ho v kontaktu s plotnou grilu. 
• Při vnitřním použití se doporučuje zajistit odpovídající odsávání pachů. (za 

pomocí ventilátoru nebo digestoře). 
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. 
• Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je zapnutý. 
• Nenechte napájecí šňůru v kontaktu s horkou plochou nebo nedopusťte její 

zamotání. 
• Nepoužívejte gril bez odkapávacího tácu. 
• Nepoužívejte drsné a hrubé materiály k čištění grilovací desky nebo rámu, 

mohla by se porušit povrchová nepřilnavá plocha. 
• Při manipulaci s potravinami nepoužívejte ostré nebo drsné předměty. Můžete 

tak poškodit povrchovou úpravu plochy. 
• 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. 
• V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo! 
• Po ukončení grilování vyndávejte přívodní kabel ze zásuvky. 

 
4 

 



BBQ Gril  R-259 česky 
 
ČÁSTI GRILU 
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1) Masivní rám s protiskluzovými nožičkami 
Poskytuje velmi stabilní oporu při vaření. V rámu je upevněna varná deska a 
odkapávací tác. 
 

2) Šikmé drážky 
Efektivní a zdravé grilování s nízkým obsahem tuku, drážky přebytečný tuk 
odvedou. 
 

3) Vyjímatelný termostat s ovládáním teploty 
Sonda s termostatem pro zajištění konstantní teploty je odnímatelná pro 
snadnější přenášení a čištění. 
 

4) Vyjímatelná odkapávací miska 
Odkapávací miska sbírá tuky a šťávy při grilování. Lze mýt v myčce na 
nádobí. 
 

5) Plochá deska s integrovaným topným tělesem ve tvaru M 
Deska s drážkami pro grilování, umožňuje odkapávání tuku. 
Plochá deska je ideální pro přípravu různých potravin včetně vejce, slaniny či 
zeleniny. 
Integrované topné těleso ve tvaru M je izolováno uvnitř grilovací desky, která 
zajišťuje rychlé zahřátí, rovnoměrné rozložení tepla a dlouhou životnost 
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topného tělesa. Díky zaizolování topného tělesa je možné desku snadno 
umývat vodou. 
 

SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ GRILU 
1. Před prvním použitím omyjte pečící plochu grilu v horké mýdlové vodě. 

Používejte jemný čisticí prostředek. Pečlivě osušte. 
2. Umístěte odkapávací misku do základny. 
3. Připojte nastavitelný ovladač teploty.  
Zkontrolujte, že je ovladač teploty nastaven v poloze OFF, ujistěte se, že výrobek 
je zcela a řádně sestaven. 
4. Potřete plochu grilu malým množstvím oleje napuštěným do papírového 

ubrousku. 
5. Připojte kabel do elektrické zásuvky. 
6. Předehřejte gril na vhodnou teplotu pro potraviny, které připravujete. 
7.  Po zhasnutí tepelné kontrolky je dosaženo nastavené teploty. Nyní vložte 

potraviny. Nastavení teploty může v průběhu měnit v závislosti na Vašich 
požadavcích a typu nebo množství připravovaných potravin. Kontrolka se 
průběžně rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že je v průběhu grilování stále 
udržována nastavená teplota. 

8. Při manipulaci s grilem, kdy mohou být držadla zahřáté, použijte raději 
teplovzdorné podložky. Pro otáčení potravin použijte nylonové, plastové nebo 
dřevěné kuchyňské nástroje, které jsou vhodné pro použití na nepřilnavý 
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povrch. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože. Nenechávejte 
plastové nádobí v kontaktu s horkou grilovací deskou. 

9. Po dokončení pečení nastavte ovladač tepla do polohy OFF. Po vypnutí grilu 
odpojte kabel ze zásuvky. Nechte gril úplně vychladnout před vyjmutím 
ovladače teploty a čištěním. 

10. Nedovolte dětem používat gril nebo pohybovat se kolem grilu, vnější povrch 
grilu se během používání zahřívá. 

 
ČIŠTĚNÍ 

1. Po použití nechte gril před čištěním úplně vychladnout. 
2. Vyndejte ovladač teploty. Opatrně vytáhněte odkapávací misku ze základny a 

jeho obsah vylijte. 
3. Umyjte odkapávací misku a grilovací desku v teplé mýdlové vodě pomocí 

nekovové čistící houbičky. Nepoužívejte kovové drátěnky nebo tvrdé 
abrazivní prášky. Po umytí opláchněte a osušte. Odkapávací misku lze mýt 
v myčce. 

4. Skladujte přístroj na suchém místě a mimo dosah dětí. 
Upozornění: Nedávejte do myčky grilovací desku, hrozí deformace plastového rámu! 
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TIPY NA GRILOVÁNÍ 

• Vždy používejte gril na suchém, rovném, tepelně odolném povrchu, s 
vloženou odkapávací miskou. 

• Někdy se může objevit kouř či zápach, k tomuto může dojít při zahřívání a 
uvolňování oleje/tuku z potravin - to je normální. 

• Při manipulaci s grilem a s rukojetí a grilu během provozu vždy používejte 
teplovzdorné rukavice. 

• Rovnou část grilu použijte pro smažení vajec, placek, palačinek, 
francouzských toastů, sendvičů, zeleniny nebo k rozpékání pečiva. Žebrová 
část grilovací desky je ideální pro jakoukoliv úpravu masa či mořských plodů 
apod. 

• Pro grilování jsou lepší tenké plátky masa. Širší plátky nejprve naklepeme. 
Před grilováním je vhodné maso naložit do marinády. 

• Ryby a mořské plody můžete během grilování podlévat rozpuštěným máslem, 
například bylinkovým. Zeleninu můžete překapat olivovým nebo rostlinným 
olejem. 

• Pro dosažení nejlepších výsledků používejte na otáčení masa kleště. Pro 
otáčení ryb, steaků či hamburgerů použijte širokou obracečku. 

• Používáte-li barbecue omáčku či jinou marinádu, podlijte maso během 
posledních 5-ti minut grilování. 

• Velká nepřilnavá deska zajišťuje, že se jídlo nepřichytává a minimalizuje 
spotřebu oleje při vaření. To je ideální k zajištění zdravého netučného jídla, 
minimalizuje čištění. 
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• Rovná plocha grilu hřeje více a rychleji než žebrovaná. Je to užitečná rada, 
pokud vaříte na etapy. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

Jmenovitý rozsah napětí 230 V 
Jmenovitý kmitočet 50 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.  
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