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Vážený zákazníku,
Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si
pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste
předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody
způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným
použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k
nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím
o produktu.
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TECHNICKÁ DATA
Kód produktu

10035219

Napájení

230 V~ 50/60 Hz

Spotřeba energie

1200 W
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•

Děti si neuvědomují nebezpečí elektrických spotřebičů. Nikdy
nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Proto zařízení vždy
uchovávejte mimo dosah dětí.

•

Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení venku.

•

Některé části spotřebiče se během provozu velmi zahřívají. Nedotýkejte se
těchto oblastí, abyste se nespálili.
Ujistěte se, že spotřebič a napájecí kabel nikdy nepřicházejí do styku s horkými
zařízeními, jako jsou varné plotny nebo otevřené plameny.
Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky.
Při dotýkání se zařízení, napájecího kabelu nebo zástrčky se ujistěte, že
máte suché ruce.
Zařízení neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
Aby se zabránilo požáru, musí spotřebič své teplo odvádět. Proto je důležité,
abyste se ujistili, že spotřebič má po všech stranách dostatečný prostor a
nemůže přijít do styku s hořlavými materiály. Spotřebič nesmí být zakryt.
Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
K čištění zařízení nepoužívejte kovové drátěnky. Úlomky kovu se mohou
uvolnit a dotknout se elektrických částí zařízení a způsobit jejich zkrat.
Spotřebič vždy vypněte, pokud: nefunguje během jeho provozu, před
zahájením údržby, pokud namontujete nebo demontujete
příslušenství a pokud zařízení odpojíte ze sítě.
Používejte pouze prodlužovací kabel, který je v dobrém stavu.
Nikdy nevypínejte přístroj taháním za kabel.
Pokud je zařízení nebo kabel poškozen, došlo k poruchám a / nebo vyžaduje
opravu, vždy kontaktujte uznávaného školeného servisního technika.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Provedení svépomocné opravy nebo provádění neodborných oprav
může pro uživatele představovat značné nebezpečí.

•

Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím
nebo nedodržením předpisů v této příručce.
Zařízení odpojte z elektrické sítě před provedením čištění nebo údržby.
Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.
Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí za předpokladu, že byly poučeny o používání
tohoto přístroje odpovědnou osobou, která rozumí rizikům spojeným s
provozem zařízení.

•
•
•

UPOZORNĚNÍ
Riziko popálení! Když je spotřebič v provozu tak může být
teplota přístupných ploch vysoká. Nedotýkejte se jich.
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POUŽITÍ A OBSLUHA
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Před prvním použitím
•

•

Před prvním použitím zapněte přístroj na 10 minut bez potravin. Toto se
provádí za účelem odstranění "zápachu nových částí". Může se vyskytnout
malé množství kouře. Během této činnosti místnost vyvětrejte.
Nechte rošt na grilování a mini pánve vychladnout a očistěte je (viz
kapitola Čištění a péče).

Grilování
1
2
3
4
5
6
7

Připojte přístroj do elektrické zásuvky.
Grilovací desku a mini pánve mírně vymažeme máslem.
Maso nakrájejte na malé kousky, aby se minimalizovala doba přípravy.
Potraviny opepřete.
Doba přípravy závisí na druhu a tloušťky potravin. Pro co nejlepší
výsledek doporučujeme jídlo během grilování několikrát otočit.
Na nepřilnavý povrch nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty. Povrch
lze snadno poškodit poškrábáním.
Na mini pánev vložte plátek sýra, mini pánev vložte pod grilovací
pánev a sýr roztaje. Tavený sýr se tradičně konzumuje spolu s
bramborami. Velmi chutná je i kombinace taveného sýra se šalotkou,
okurkou, šunkou, feferonkami a bílým vínem.

Gratinování
Váš Raclette- Party-Grill může také připravit jídlo s křupavou kůrkou. Vložte
potraviny do mini pánve. Přidejte plátek rajčata nebo houby. Poté přidejte
trochu sýra nebo plátek sýra. Mini pánev vložte pod grilovací pánev. Když jídlo
na pánvi získá tmavou barvu, mini pánev vyberte. Nechte roztavený sýr
vychladnout.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE
•
•

•

Před čištěním zařízení se ujistěte, že je zástrčka vytažená ze zásuvky. Před
čištěním nechte spotřebič vychladnout.
Gril a mini pánve lze mýt v teplé vodě se saponátem. Důkladně opláchněte a
vysušte. Na nepřilnavý povrch nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty.
Povrch lze snadno poškodit poškrábáním.
Vnější části můžete vyčistit vlhkým hadříkem a potom vysušit. Zařízení
neponořujte do vody. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které mohou
způsobit poškození materiálu.

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.

VÝROBCE
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo
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