Chateaubriand Nuovo
Raclette Grill

10032729 10035254

CZ
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

10032729, 10035254

Napájení

220-240 V ~ 50/60Hz

Spotřeba energie

1200 W

Váha

cca. 3,5 kg.

VÝROBCE
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste předešli poškození v
důsledku nesprávného použití a lépe porozuměli funkcím tohoto produktu.
• Věnujte zvláštní pozornost této bezpečnostní příručce. Pokud předáte
zařízení třetí osobě, je třeba předat i tento návod k obsluze.
• Ponechte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
• Zkontrolujte, zda vaše síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na
zařízení.
• Spotřebič zapojte pouze do uzemněné elektrické zásuvky.
• Odpojte síťovou zástrčku od elektrické sítě, když se spotřebič nepoužívá.
• Při použití prodlužovacího kabelu vždy zkontrolujte, zda je celý kabel
kompletně rozvinutý. Používejte výhradně schválené prodlužovací kabely.
• Nesprávná provoz a nesprávné použití mohou přístroj poškodit a způsobit
zranění uživatele.
• Spotřebič se smí používat pouze k účelu pro který je určen. Za případné
škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením
neodpovídáme.
• Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
• Toto zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadel
nebo jiných nádob s vodou.
• Nikdy nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
• Nikdy nepoužívejte tento přístroj s mokrýma rukama.
• Pokud zařízení spadlo do vody nebo je mokré, okamžitě vytáhněte kabel
ze zásuvky.
• Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou
fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a
znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání
tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Abyste zajistili bezpečnost dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové
tašky, krabice, polystyrén atd.) mimo jejich dosah.
• Abyste ochránili děti nebo slabší jednotlivce před nebezpečím elektrických
zařízení, měly by být děti pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem
nebudou hrát. Toto zařízení není hračka. Nedovolte, aby se s ním hrály malé
děti nebo zdravotně postižené osoby.
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ SA! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií
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• Pravidelně kontrolujte napájecí kabel pro poškození. Nikdy nepoužívejte
toto zařízení pokud vykazuje příznaky poškození.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem,
servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby jste zabránily
nebezpečí.
• Spotřebič používejte pouze v domácnosti nebo pro podobné účely,
jako například:
- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních
prostředích;
- hospodářské budovy
- pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčních typů;
- penziony, ubytovny.
• Toto zařízení nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
• Nikdy ho nedávejte do myčky.
• Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti horkých povrchů.
• Když je spotřebič v provozu tak může být teplota přístupných ploch
vysoká. Nikdy se nedotýkejte těchto částí přístroje, abyste se nepopálili.
• Před čištěním Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela
vychladnout.
• Nikdy nepoužívejte přístroj venku a vždy jej umístěte na suchém místě.
• Nikdy nepoužívejte doplňky a příslušenství které není doporučeno
výrobcem. Mohly by představovat nebezpečí pro uživatele a riziko
poškození spotřebiče.
• Nikdy nevypínejte přístroj taháním za napájecí kabel. Dbejte na to, aby
se kabel nemohl zachytit.
• Kabel nenatáčejte kolem přístroje a neohýbejte ho
• Před uložením se přesvědčte, že zařízení vychladlo.
• Ujistěte se, že spotřebič nikdy nepřichází do styku s hořlavými materiály,
jako jsou záclony, látky atd. a napájecí kabel a zástrčka nepřicházejí do
styku s vodou.
• Napájecí kabel zcela odviňte.
• Položte zařízení na plochý a stabilní povrch.
• Nikdy neupravujte přístroj.
DŮLEŽITÉ:
• Neodstraňujte kryt, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
Uvnitř nejsou žádné části, které by uživatel mohl opravit.
• Nikdy nepoužívejte jednotku, pokud je síťový kabel nebo zástrčka
poškozena a nikdy se nepokoušejte svépomocí opravit síťový kabel nebo
zástrčku.
• Opravy musí vždy provádět výrobce, zákaznický servis nebo
speciálně na to kvalifikovaná osoba.
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POUŽITÍ A OBSLUHA
Před prvním použitím
• Před zapojením nového Raclette grilu zkontrolujte, zda elektrický obvod
není přetížen jinými zařízeními. Tato jednotka by měla vždy provozovat na
samostatné elektrické zásuvce s napětím 220 - 240 V, která je schopna
napájet min.16A
• Ujistěte se, že jednotka je položena na pracovní desce. Nepoužívejte pánve,
které jsou nestabilní a mohou způsobit převrácení. Položte pánev pod
vyhřívací prvek.
• Přepněte přepínač do polohy 1. Rozsvítí se kontrolka, která signalizuje, že je
topné těleso zapnuté a okamžitě se spustí vyhřívání.
• Kovové povrchy budou horké. Nedotýkejte se jich když je zařízení v
provozu. Po ukončení vaření otočte termostat zpět do polohy «O».
• Během provozu nebo před ochlazením je povrch horký. Nikdy se
nedotýkejte spotřebiče, dokud nevychladne, abyste se nepopálili.
• Je li zařízení používáno delší dobu, doporučuje se odpojit ho od
elektrické zásuvky. Pomáhá to předcházet náhodnému popálení.
Obsluha
• Zapojte zařízení do elektrické sítě.
• Přepněte přepínač do polohy "MIN", rozsvítí se indikátor. Čas předehřívání
pro gril je 5 - 8 minut,
• Protože je povrch velmi horký, doporučuje se, abyste spotřebič umístili na
protipožární a žáruvzdornou podložku Doporučuje se také, aby minimální
vzdálenost přístroje od stěny nebo okolního prostředí nebyla menší než 15
cm.
• Je možné, že při prvním použití budete cítit slabý zápach kouře.
• Při prvním použití kápněte trochu oleje na povrch desky a poté jej otřete
suchým hadrem.
• Abyste nezničili pokovování teflonem, při otáčení nebo přemísťování
jídla se ujistěte, že se používá nekovový nádobí.
• Na zařízení nedávejte jinou mini pánev, která neodpovídá celé soupravě.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Přiměřená péče zajistí mnoho let provozu vašeho zařízení. Zabraňte pádu
předmětů na topná tělesa.
• Před čištěním jednotku vždy odpojte od elektrické zásuvky a nechte ji
vychladnout.
• Zařízení neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
• K čištění povrchu varné desky, chromového prstence hořáku,
odkapávací misky a základny použijte vlhký mýdlový hadřík nebo
houbu.
• Houbu nebo hadřík navlhčete pouze tak, aby z nich nekapala voda, aby se
zabránilo vniknutí vody do varné desky.
• Nikdy nepoužívejte abraziva nebo drátěný kartáč na žádné části jednotky.
• Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce
Důležité rady týkající se čištění
• Součástí dodávky je krátký napájecí kabel, který minimalizuje riziko poranění v
důsledku zakopnutí nebo zamotání se do kabelu. Pokud potřebujete delší
kabel, můžete použít prodlužovací kabel (není součástí dodávky).
• Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že napětí kabelu je
nejméně 16A, 250V nebo 3000W a umístěte ho tak, aby o něj nikdo nemohl
zakopnout nebo aby děti nemohly pomocí kabelu stáhnout zařízení ze stolu
nebo pracovní desky.
• Kabel se nikdy nesmí dotýkat horkých povrchů jednotky.
Skladování
• Ujistěte se, že spotřebič vyhladověl a je suchý.
• Neomotávejte kabel kolem přístroje, protože by to mohlo způsobit poškození.
• Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.
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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.
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