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Návod na použitie 

DIGITÁLNY KONTAKTNÝ GRIL 
R-2315 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných 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 štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte 

zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel 
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov. 
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• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre 
použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo 
priemyselné využitie. 

• Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. 
• Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, 

ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod. 
• Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok. 
• Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, suchý a teplu odolný povrch. 
• Spotrebič používajte iba v dobre vetranom priestore. Vzdialenosť spotrebiča 

od okolitých predmetov a stien musí byť aspoň 15 cm. 
• Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby 

nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte 
plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské 
nástroje alebo nože. 

• Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho 
povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s 
horúcou parou. Používajte kuchynské rukavice. 

• Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek 
manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete, nechajte 
vychladnúť a vyprázdnite odkvapkávaciu misku. 

• Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami. 
• Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. 
• Neskladujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku. 
• Používajte len s dodaným príslušenstvom. 
• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, 

ako sú: 
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách; 
- hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach 
- podniky poskytujúce nocľah s raňajkami 
- poľnohospodárske farmy 
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POPIS SPOTREBIČA 
 

1. Tlačidlo pre uvoľnenie horného plátu 
2. Horný plát 
3. Spodný plát 
4. Tlačidlo pre uvoľnenie spodného plátu 
5. Odkvapkávacia miska 
6. Základňa 
7. Zámok rukoväte 
8. Horný kryt 
9. Rukoväť 

 
 
 
 
 
POPIS OVLÁDACIEHO PANELU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté 
2. Funkcia rozmrazovania 
3. Hamburger 
4. Kuracie mäso 
5. Sendviče 
6. Klobásy 

7. Tlačidlo manuálneho režimu 
8. Tlačidlo štart/zrušiť 
9. Nahrievanie 
10. Hovädzie mäso/Steak 
11. Ryba 
12. Tlačidlá stupňa prepečenia 
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PRED PRVÝM POUŽITÍM 
• Odstráňte všetok obalový materiál. 
• Pomocou tlačidiel pre uvoľnenie plátov vyberte pláty zo spotrebiča a umyte 

ich, pozri kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA. Potom zacvaknutím umiestnite pláty 
späť do spotrebiča. 

• Pre predĺženie životnosti plátov je pred použitím potrite zľahka olejom. 
• Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je 

úplne normálny a čoskoro vymizne. 
 
POUŽITIE SPOTREBIČA 

• Uistite sa, že sú grilovacie pláty a odkvapkávacia miska riadne umiestnené v 
spotrebiči. 

• Umiestnite spotrebič na rovný, suchý a teplu odolný povrch. 
• Zapojte spotrebič do el. siete. 
• Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. 
• Pre lepší výsledok a predĺženie životnosti plátov je ľahko potrite olejom. 
• Zvoľte požadovaný program (hamburger, kuracie mäso, sendviče, klobásy, 

hovädzie mäso/steak, ryba). Rozsvieti sa svetelná indikácia programu. Začne 
blikať sv. indikácia nahrievania a tlačidlo štart/zrušiť. Stlačením tlačidla 
štart/zrušiť sa spotrebič začne nahrievať. 

• Po nahriatí spotrebiča sa ozve zvukový signál (sv. indikácia nahrievania 
svieti). 

• Ak zvolíte program pre grilovanie hovädzieho mäsa alebo ryby, po nahriatí je 
potrebné zvoliť ešte požadovaný stupeň prepečenia (rare - krvavý/medium - 
stredne prepečený/done - prepečený/well-done - úplne prepečený). Vyčkajte 
na zvukový signál po dokončení nahriatia a potom, čo začnú blikať sv. 
indikácie stupňa prepečenia, zvoľte tlačidlom požadovaný stupeň prepečenia. 

• Po nahriatí umiestnite na grilovacie plát potraviny a stlačte tlačidlo štart/zrušiť 
pre začatie grilovania. 

• Proces grilovania môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla štart/zrušiť. 
Upozornenie: Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci! Pri obsluhe spotrebiča 
používajte vždy kuchynské rukavice. 
• Proces grilovania zobrazujú sv. indikácie pod farebnou lištou na ovládacom 

paneli (indikácie najprv blikajú a potom sa postupne rozsvecujú). Potom, čo 
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všetky indikácie svieti, sa ozve zvukový signál a grilovanie je dokončené. 
Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. 

• Spotrebič je vybavený funkciou rozmrazovania. V prípade prípravy 
zmrazených potravín zvoľte želaný program a funkciu rozmrazovania. Doba 
prípravy bude predĺžená o 2 minúty. Pre zrušenie funkcie rozmrazovania 
stlačte opäť tlačidlo funkcie rozmrazovania. Funkciu je možné zvoliť iba pri 
zvolení požadovaného programu, nemožno ju zvoliť samostatne. 

Manuálny režim 
• Pre vlastnú prípravu potravín bez zvoleného programu stlačte tlačidlo 

manuálneho režimu (rozsvieti sa sv. indikácia). Pre začatie alebo pre 
skončenie grilovania stlačte tlačidlo štart/zrušiť. 

Pozn.: Sv. indikácie procesu grilovania sa v manuálnom režime postupne 
automaticky rozsvieti po 15 minútach, spotrebič však zostáva ďalej v prevádzke, 
kým nie je manuálne vypnutý. 
• Po skončení grilovania vyberte potraviny pomocou plastovej alebo drevenej 

špachtle. 
• Vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete. 

Ponechajte veko otvorené a nechajte spotrebič vychladnúť. 
• Ak je spotrebič v pohotovostnom režime a počas 30 minút nebude vykonaná 

žiadna akcia, spotrebič sa prepne do režimu spánku. Pre pokračovanie v 
prevádzke stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 

 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte 
vychladnúť. 

• Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. 
• Vyberte pláty zo spotrebiča a umyte ich v teplej vode s neutrálnym 

kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Pláty musí byť pred ďalším 
použitím úplne suché. 

• Po každom použití vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku. Misku umyte 
v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite, osušte a 
vráťte späť do spotrebiča. 

• Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iných kvapalín. 
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• Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k 
poškodeniu povrchu spotrebiča. 

• Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. 
Spotrebič skladujte v horizontálnej polohe na chladnom a suchom mieste. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý 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. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v 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.  


