Vertikální gril R-2540 CZ

Návod k použití

VERTIKÁLNÍ GRIL
R-2540

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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Vertikální gril R-2540 CZ
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 mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího
časového spínače nebo dálkového ovládání.
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a
odpojte ze síťové zásuvky.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového
kabelu je zakázáno používat. 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.
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.
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Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve
venkovních prostorech.
Zajistěte dostatečně volný prostor (alespoň 15 cm) kolem spotřebiče pro
zajištění cirkulace vzduchu.
Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
Nepokládejte na gril žádné předměty.
Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
Spotřebič umisťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu
spotřebiče. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
Před odpojením spotřebiče vždy přepněte tlačítko časovače do pozice
vypnuto a teprve poté odpojte spotřebič z el. sítě.
Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nedotýkejte se jej mokrýma
rukama.
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci či vyprazdňování odkapávací misky
s horkým olejem.
Nepoužívejte spotřebič bez odkapávací misky.
Pro manipulaci s příslušenstvím za provozu spotřebiče používejte ochranné
rukavice.
Používejte pouze dodané příslušenství.
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POPIS SPOTŘEBIČE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skleněná dvířka
Jehlice na špíz
Rukojeť dvířek
Vrchní kryt
Vrchní držák
Topné těleso
Rožeň
Spodní držák
Odkapávací miska
Základna
Tlačítko Keep warm
(LOW)/vypnuto
(OFF)/pečení (HIGH)
12. Časovač
13. Světelná indikace
provozu

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Umístěte spotřebič na hladký, rovný povrch a
zajistěte, aby se v okolí spotřebiče (cca 15 cm)
nenacházely žádné předměty.
• Odstraňte ze spotřebiče všechny nálepky.
• Odkapávací misku, rožeň, vidlice a jehly omyjte
v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem
nebo v myčce a před vložením do spotřebiče je
pečlivě osušte.
• Rukojeť dvířek je odnímatelná. Před použitím ji
nasaďte na dvířka, viz obr.
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POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Před použitím se ujistěte, že je časovač na pozici vypnuto.
• Zapojte spotřebič do el sítě.
• Při prvním použití nastavte časovač na 20 minut a nechte spotřebič v provozu
bez potravin, aby došlo k odstranění případných zbytků ochranného oleje na
spotřebiči (můžete zaznamenat mírný zápach či kouř, tento jev je zcela
normální a postupně vymizí).
• Tlačítko Keep warm (LOW) / vypnuto (OFF) / pečení (HIGH) slouží pro
regulaci výkonu topného tělesa – pro udržování potravin teplých (LOW) / pro
vypnutí pečení (OFF) / pro normální pečení (HIGH).
GRILOVÁNÍ
• Umístěte vidlici na jeden konec rožně tak, aby její hroty směřovaly do středu,
a utáhněte šroub.
• Za pomoci ostrého konce rožně na něj umístěte zvolené potraviny.
• Na druhý konec rožně nasaďte druhou vidlici tak, aby její hroty směřovaly
k potravinám.
• Upravte potraviny tak, aby se nacházely zhruba ve středu rožně. Ujistěte se,
že jsou potraviny zajištěny vidlicemi. Vidlice řádně umístěte na rožni a
utáhněte šrouby.
• Při přípravě kuřete může být třeba připevnit stehna a křídla k tělu kuchyňskou
nití, aby se kuře mohlo při pečení volně otáčet.
• Okořeňte nebo marinujte maso dle chuti.
• Důležité! Dovnitř grilu umístěte odkapávací misku pro zachycení
odkapávajícího tuku a šťáv.
• Hladký konec rožně (2) umístěte do středu odkapávací misky. Konec
s drážkou (1) umístěte na vrchní držák.
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Zavřete dvířka grilu.
Nastavte časovač na požadovaný čas. Pokud budete péci více než jednu
hodinu, nastavte nejprve poloviční čas, potraviny zkontrolujte a poté nastavte
zbylý požadovaný čas.
Jakmile je příprava potravin hotová, nastavte časovač do pozice vypnuto
(OFF) a odpojte spotřebič z el. sítě.
Gril je po použití horký, pro manipulaci s připravenými potravinami použijte
vždy ochranné rukavice.
Nadzvedněte rožeň směrem nahoru a vyjměte jej ven. Vyjměte spodní část
z odkapávací misky.
Položte pečínku na prkénko nebo tác a nechte 10-15 minut stát, aby maso
zůstalo šťavnaté.
Za pomoci kuchyňských rukavic povolte šrouby na vidlicích a odstraňte
pečínku z rožně. Opatrně vyjměte vidlice a pečínku nakrájejte.

PŘÍPRAVA KEBABU
• Sestavte příslušenství pro výrobu kebabu, viz obrázek.

x7

•

Dovnitř grilu umístěte odkapávací misku pro zachycení odkapávajícího tuku a
šťáv.
6

Vertikální gril R-2540 CZ
•
•
•
•
•

Hladký konec rožně umístěte do středu odkapávací misky. Konec s drážkou
umístěte na vrchní držák.
Zavřete dvířka grilu.
Nastavte časovač na požadovaný čas. Pokud budete péci více než jednu
hodinu, nastavte nejprve poloviční čas, potraviny zkontrolujte a poté nastavte
zbylý požadovaný čas.
Jakmile je příprava špízů hotová, nastavte časovač do pozice vypnuto (OFF)
a odpojte spotřebič z el. sítě.
Gril je po použití horký, pro manipulaci s připravenými potravinami použijte
vždy ochranné rukavice.

ORIENTAČNÍ ČAS PŘÍPRAVY
• Kuře, kachna – 30-45 minut
• Steak – 45-60 minut
• Kebab – 20-30 minut
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Před čištěním nebo uskladněním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a
nechte zcela vychladnout.
• K čištění vnějších částí použijte vlhký hadřík a poté je řádně osušte. Pro
odstranění skvrn použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního
kuchyňského saponátu.
• Skleněná dvířka očistěte hadříkem navlhčeným v teplé vodě s neutrálním
saponátem a důkladně osušte.
• Odkapávací misku omyjte v horké vodě s neutrálním saponátem nebo
v myčce. Opláchněte a osušte.
• Vnitřní stěny grilu vyčistěte hadříkem navlhčeným v teplé vodě a osušte.
• Rožeň, vidlice (bez šroubů) a jehly na kebab umyjte v teplé vodě s neutrálním
saponátem nebo v myčce nádobí. Šrouby omyjte v teplé vodě s neutrálním
saponátem a osušte.
• Nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) ani agresivní čisticí
prostředky.
• Neponořujte spotřebič do vody či jiné tekutiny.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý příkon
Objem

220-240 V
50/60 Hz
1800 W
31 l

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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