Elektrický gril

10033416

Vážený zákazníku,
Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím,
důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny,
aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání
způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění
uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a
jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali
přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším
informacím o produktu.
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TECHNICKÁ DATA
Kód produktu

10033416

Napájení

220-240 V ~ 50/60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
Chal‑Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.
Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými směrnicemi
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Připojte zařízení tak, aby byla zástrčka vždy snadno přístupná.
• Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozen. Pokud je kabel
poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo
podobně kvalifikovanou osobou.
• Veškeré opravy by měly provádět pouze kvalifikovaní technici,
nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
• Nepřipojujte zařízení k externím časovačem nebo dálkově ovládaným
zásuvkám.
• Zařízení, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody nebo do jiné
tekutiny.
• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, ale při vytahování ji pevně držte
• Nepoužívejte kabel jako madlo.
• Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
• Nedovolte, aby kabel procházel přes ostré hrany.
• Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorách nebo v dešti.
• Zařízení umístěte tak, aby nemohlo spadnout do vody. Pokud spadne do
vody, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a až poté se dotkněte
spotřebiče.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
• Udržujte spotřebič mimo otevřeného ohně a zdrojů tepla.
• Děti starší než 8 let, osoby s mentálním a tělesným postižením smí přístroj
používat pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeni s jeho funkcemi a
bezpečnostními opatřeními od nadřízených osob.
• Udržujte děti mimo dosah grilu a nenechávejte spotřebič během
provozu bez dozoru.
• Umístěte zařízení na plochý a stabilní povrch.
• Ujistěte se, že kolem grilu nejsou žádné snadno hořlavé předměty nebo materiály.
• Udržujte spotřebič alespoň 30 cm mimo stěn.
• Během provozu se nedotýkejte roštu grilu nebo jiných horkých povrchů.
• Nepřemisťujte zařízení, dokud zcela nevychladlo. Zařízení se
dotýkejte pouze za rukojeti které jsou k tomu určeny.
• Zařízení umístěte pouze na povrchy, které nejsou citlivé na teplo. Zařízení
umístěte tak, aby nebyl příliš blízko okraje.
• Abyste zabránili hromadění tepla, neumisťujte spotřebič přímo pod
kuchyňské skříňky nebo police.
• Neumisťujte spotřebič na varnou desku.
• Nevystavujte zařízení extrémním teplotám ani počasí.
• Gril nikdy nenaplňujte kapalinami.
• Pokud jsou jakékoliv části poškozeny, gril dále nepoužívejte.
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CZ
POPIS PRODUKTU

Grilovac
í rošt

Kryt
Rukojeť

S pínač

Desk

Otočný
knoflík

Indikátor

Indikátor
zahřívání

PROVOZ
Poznámka: Tento produkt nepoužívejte na vaření nebo rozmrazování
mražených potravin. Před vařením s tímto výrobkem se musí všechny potraviny
zcela rozmrazit. Při prvním použití mohou materiály použité ve spotřebiči
vytvářet mírný zápach. To je normální jev a po chvíli se ztratí.
1 Na zařízení umístěte grilovací desku
2.
3.

4.
5.
6.

Otočte ovládání plně do polohy "zapnuto". Rozsvítí se červené kontrolní
světlo a kontrolka - příprava a zahřívání.
Jakmile je nastavená teplota dosažena, kontrolka zhasne. Kontrolka provozu
bude svítit nepřetržitě. Po zahřátí je teplota grilovací desky 230
- 236 ° C, teplota boční desky je 195 - 225 ° C a teplota krytu 30 - 65 ° C.
Pomocí malého spínače lze nastavit výkon grilu.
Pokud je spínač v poloze zapnuto, grilovací deska pracuje při výkonu 1800 W,
pokud je vypnutá, grilovací deska pracuje při výkonu 1500 W.
Grilovací desku je možné použít na grilování steaků nebo burgerů a
plochou boční desku na grilování klobás nebo zeleniny.
Topné těleso a kontrolka připravenosti se rozsvítí a zhasnou během
obnoveného zahřívání.
Po dokončení grilování nechte zařízení vychladnout
Čištění). Po každém použití zařízení očistěte.
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CZ
ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Důležité pokyny
•
•
•
•

Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky s uzemněným kontaktem.
Dbejte na to, aby se dovnitř zařízení nedostaly žádné tekutiny.
Zařízení neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou alkalické nebo
chlorové čisticí prostředky a ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou
nože, tvrdé škrabky nebo podobně.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém

Možná příčina

Řešení

Gril se nezahřívá.

Gril není připojen k
napájecímu zdroji.

Síťovou zástrčku
zasuňte do zásuvky s
uzemňovacím
kontaktem.

Gril se vypíná.

Bylo dosaženo zvolené
nastavení teploty.
Termostat se
automaticky vypne.

Termostat se
automaticky zapne,
když je teplota zařízení
nižší než zvolená
teplota.
Posuňte ovladač
termostatu na
vyšší teplotu.

POKYNY K LIKVIDACI
Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento
symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek
nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se
měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné
likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na
odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

4

