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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 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií zapísaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu. 

• 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. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické 
údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, 
ku ktorej chcete spotrebič pripojiť. 

• Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. 
• 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.  
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• 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, bol 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. 

• Pred vsunutím nastaviteľného ovládača teploty (termostatu) do zásuvky grilu 
sa uistite, že je zásuvka celkom suchá. Vytrite vnútrajšok zásuvky suchou 
handričkou. 

• Vždy sa uistite, že termostat je riadne zastrčený do zásuvky pred zapojením 
do siete.  Vždy ho vypnite a odpojte zo siete pred vybratím z grilu.  

• Vždy vyberte napájací kábel grilu zo siete, pokiaľ sa pokúšate presunúť gril. 
• Neponárajte prívodný kábel termostat do vody ani žiadnej inej tekutiny. 
• Tento gril môže byť používaný len s priloženým termostatom. So žiadnym 

iným ovládačom ani konektorom. 
• Nedotýkajte sa  horúcich plôch. Používajte uchá na stranách grilu. Uistite sa, 

že časti grilu sú dostatočne vychladnuté pred uchopením.  
• Pokiaľ používate plastikové nádoby, nenechávajte ich v kontakte s platňou 

grilu. 
• Pri vnútornom použití sa odporúča zaistiť zodpovedajúce odsávanie pachov 

za pomoci ventilátora alebo digestora. 
• Nenechávajte prístroj bez dozoru pokiaľ je  zapnutý. 
• Nenechávajte napájací kábel v kontakte s horúcou plochou alebo nedopusťte 

jeho zamotanie. 
• Nepoužívajte gril bez odkvapkávacie tácky. 
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• Nepoužívajte drsné a hrubé materiály k čisteniu plátu alebo podstavy, mohla 

by sa porušiť povrchová nepriľnavá plocha. 
• Pri manipulácii s potravinami nepoužívajte ostré alebo drsné predmety. 

Môžete tak poškodiť povrchovú úpravu plochy. 
• Neumiestňujte ho na alebo blízko elektrických alebo plynových varičov alebo 

tam, kde sa môže dotýkať rozohriatej trúby. Pokiaľ bol napájací kábel 
akokoľvek poškodený, doneste celý prístroj do autorizovanej opravovne na 
prehliadku, výmenu alebo opravu. Akékoľvek opravy okrem čistenia musia 
byť prevádzané autorizovaným opravcom. 

• 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. 

• V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo! 
• Po ukončení grilovania vyberajte prívodný kábel zo zásuvky. 
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ČASTI GRILU 
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1) Masívny rám s protišmykovými nožičkami 

Poskytuje veľmi stabilnú oporu pri varení. V ráme je upevnená varná doska a 
odkvapkávacia tácka. 
 

2) Šikmé drážky 
Pre efektívne a zdravé grilovanie s nízkym obsahom tuku, drážky prebytočný 
tuk odvedú. 
 

3) Vyberateľný termostat s ovládaním teploty 
Sonda s termostatom pre zaistenie konštantnej teploty je odnímateľná pre 
jednoduchšie prenášanie a čistenie. 
 

4) Vyberateľná odkvapkávacia miska 
Odkvapkávacia miska zbiera tuky a šťavy pri grilovaní. Možno umývať v 
umývačke riadu. 
 

5) Plochá doska s integrovaným vyhrievacím telesom v tvare M 
Doska s drážkami pre grilovanie, umožňuje odkvapkávaniu tuku. 
Plochá doska je ideálna pre prípravu rôznych potravín vrátane vajcia, slaniny 
či zeleniny. 
Integrované vykurovacie teleso v tvare M je izolované vnútri grilovacie dosky, 
ktorá zaisťuje rýchle zahriatie, rovnomerné rozloženie tepla a dlhú životnosť 
vykurovacieho telesa. Vďaka zaizolovanie vykurovacieho telesa je možné 
dosku ľahko umývať vodou. 
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ZOSTAVENIE A POUŽÍVANIE GRILU 

1. Pred prvým použitím umyte pečiacu plochu grilu v horúcej mydlovej vode. 
Používajte jemný čistiaci prostriedok. Starostlivo osušte. 

2. Umiestnite odkvapkávaciu misku do základne. 
3. Pripojte nastaviteľný ovládač teploty. 

Skontrolujte, že je ovládač teploty nastavený v polohe OFF, uistite sa, že 
výrobok je úplne a riadne zostavený. 

4. Potrite plochu grilu malým množstvom oleja napusteným do papierového 
obrúska. 

5. Pripojte kábel do elektrickej zásuvky. 
6. Predhrejte gril na vhodnú teplotu pre potraviny, ktoré pripravujete. 
7. Po zhasnutí tepelnej kontrolky je dosiahnutá nastavená teplota. Teraz vložte 

potraviny. Nastavenie teploty môžete v priebehu meniť v závislosti na Vašich 
požiadavkách a typu alebo množstvo pripravovaných potravín. Kontrolka sa 
priebežne rozsvecuje a zhasína, čo znamená, že je v priebehu grilovania 
stále udržiavaná nastavená teplota. 

8. Pri manipulácii s grilom, kedy môžu byť držadlá zahriate, použite radšej 
teplovzdorné rukavice. Pre otáčanie potravín použite nylonové, plastové 
alebo drevené kuchynské nástroje, ktoré sú vhodné pre použitie na 
nepriľnavý povrch. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože. 
Nenechávajte plastové riady v kontakte s horúcou grilovacou doskou. 

9. Po ukončení pečenia nastavte ovládač tepla do polohy OFF. Po vypnutí grilu 
odpojte kábel zo zásuvky. Nechajte gril úplne vychladnúť pred vybratím 
ovládače teploty a čistením. 

10. Nedovoľte deťom používať gril alebo pohybovať sa okolo grilu, vonkajší 
povrch grilu sa počas používania zahrieva. 
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ČISTENIE 

1. Po použití nechajte gril pred čistením úplne vychladnúť. 
2. Vyberte ovládač teploty. Opatrne vytiahnite odkvapkávaciu misku zo základne 

a jej obsah vylejte. 
3. Umyte odkvapkávaciu misku a grilovaciu dosku v teplej mydlovej vode 

pomocou nekovové čistiace hubky. Nepoužívajte kovové drôtenky alebo tvrdé 
abrazívne prášky. Po umytí opláchnite a osušte. Odkvapkávaciu misku je 
možné umývať v umývačke. 

4. Skladujte prístroj na suchom mieste a mimo dosahu detí. 
Upozornenie: Nedávajte do umývačky grilovaciu dosku, hrozí deformácia 
plastového rámu! 
 
TIPY NA GRILOVANIE 
 
• Vždy používajte gril na suchom, rovnom, tepelne odolnom povrchu, s vloženú 

odkvapkávajúcou miskou. 
• Niekedy sa môže objaviť dym či zápach, k tomuto môže dôjsť pri zahrievaní a 

uvoľňovanie oleja / tuku z potravín - to je normálne. 
• Vždy naplňte odkvapkávaciu misku vodou pre zamedzenie fajčenia a zápachu 

stekajúcich tekutín a tiež pre jednoduchšie čistenie tácke. 
• Pri manipulácii s grilom a s rukoväťou a grile počas prevádzky vždy 

používajte teplovzdorné podložky. 
• Rovnú časť grilu použite pre smaženie vajec, placiek, palaciniek, 

francúzskych toastov, sendvičov, zeleniny alebo k rozpekanie pečiva. 
Rebrová časť grilovacej dosky je ideálna pre akúkoľvek úpravu mäsa či 
morských plodov a pod. 

• Pre grilovanie sú lepšie tenké plátky mäsa. Širšie plátky najprv naklepeme. 
Pred grilovaním je vhodné mäso naložiť do marinády. 
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• Ryby a morské plody môžete počas grilovania podlievať rozpusteným 

maslom, napríklad bylinkovým. Zeleninu môžete prekvapkať olivovým alebo 
rastlinným olejom. 

• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na otáčanie mäsa kliešte. 
Pre otáčanie rýb, steakov či hamburgerov použite širokú obracačku. 

• Ak používate barbecue omáčku či inú marinádu, podlejte mäso počas 
posledných 5-tich minút grilovanie. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Menovitý rozsah napätia 230 V 
Menovitý kmitočet 50 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.  
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