Buffalo
Kontaktní gril

10033349 10033623 10033624

Vážený zákazníku,
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si
přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli
možnému poškození. Za škody způsobené nedodržením
pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou
odpovědnost. Skenujte následující QR kód, abyste získali
přístup k nejnovějšímu manuálu a dalším informacím o
produktu:
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TECHNICKÁ DATA
Číslo položky

10033349

10033623

Napájení

220-240 V ~ 50/60 Hz

Příkon

2000 W

10033624

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými
směrnicemi:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí, pokud byly poučeny o rizicích, jsou schopny zařízení bezpečně
používat a rozumí nebezpečím.
• Zařízení není hračka.
• Nedovolte dětem mladším 8 let provádět čištění a údržbu a dohlížejte na děti
starší 8 let při provádění čištění a údržby.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí popálení!
Povrchy zařízení se mohou během používání velmi zahřát.

• Přístroj vždy umístěte na stabilní a tepelně odolný povrch.
• Přístroj používejte pouze v dobře větraných prostorách. Abyste zajistili
dostatečné větrání, nechte nejméně 10 až 15 cm prostoru od všech stran
zařízení.
• Neumísťujte spotřebič na nebo v blízkosti plynových nebo elektrických
ohřívačů nebo do nebo na pecích nebo jiných zdrojích tepla.
• Během používání se ujistěte, že se spotřebič nedotýká záclon, stěn, oblečení,
utěrek nebo jiných materiálů.
• Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče.
• Přístroj nepřemisťujte, když je zapojen.
• Před použitím nechte zařízení úplně vychladnout.
• Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
• Výrobek neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Pokud spadne do vody,
okamžitě odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Nesahejte do vody, když je
zástrčka stále v zásuvce.
• Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení s externím časovačem nebo samostatným dálkovým
ovládáním.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není příliš vystaven okolí, protože je velmi citlivý
a může být poškozen.
• Zařízení nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy.
• Nepoužívejte zařízení, pokud je síťová šňůra nebo zástrčka poškozena,
nefunguje správně, zařízení spadlo, je poškozené nebo bylo vystaveno vodě
nebo jiným tekutinám.
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• Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobných
prostředích.
Mezi ně patří, ale nejsou omezeny na: Kuchyně zaměstnanců v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostorech; usedlosti; zákazníků v hotelech,
motelech a jiných hotelových oblastech.
Pro snížení rizika zranění a / nebo poškození výrobku / majetku:
• Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v interiéru a domácnostech a
může se používat pouze jako panini gril a kontaktní gril.
• Nikdy nepoužívejte spotřebič pro průmyslové nebo komerční účely.
• Ujistěte se, že síťová šňůra nevisí dolů, což by mohlo způsobit nebezpečí
zakopnutí nebo by ji děti mohly potáhnout.
• Aby nedošlo přetížení okruhu, nepoužívejte na stejném okruhu jiné vysoce
výkonné zařízení.
• S jednotkou se dodává krátký napájecí kabel.
• Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud ho používáte,
ujistěte se, že proud připojeného zařízení nepřekračuje maximální intenzitu
napájecího kabelu.

POPIS PRODUKTU
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PROVOZ
Nepoužívejte tento výrobek na vaření nebo rozmrazování mražených potravin. Před
vařením s tímto výrobkem se musí všechny potraviny zcela rozmrazit.
Poznámka: Během počátečního používání tohoto výrobku může vzniknout
kouř. Je to normální a při dalším použití toto ustoupí.
1.

Před prvním použitím výrobku jej vyčistěte podle popisu v části "Péče a
údržba".

2.

Zatlačte na konec uzamykací západky nejblíže k rukojeti, čímž produkt
odemknete.

3.

Otevřete jednotku tahem za rukojeť nahoru.

4.

Zavřete desky a zapněte zařízení zapojením do standardní elektrické zásuvky.
Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení rozsvítí oranžově.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí popálení! Varné desky a kovové povrchy jednotky budou
extrémně horké při používání. Abyste předešli riziku popálení,
noste tepelně odolné rukavice a dotýkejte se pouze černé části
rukojeti.

5.

Po předehřátí zařízení na přibližně pět minut se rozsvítí indikátor Ready
(zelená kontrolka), což znamená, že produkt je připraven k použití.

6.

Na uchopení horní desky použijte rukojeť. Potraviny umístěte na spodní desku
pomocí dřevěného nebo plastového tepelně odolného nářadí. Na tento
výrobek nepoužívejte kovové pomůcky, protože by mohly poškrábat a
poškodit nepřilnavý povrch desek.

7.

Použijte rukojeť na spuštění a položení horní desky na vrch potraviny.

Poznámka: Doba vaření pro různé potraviny závisí na typu a tloušťky potravin.
Potraviny by měly před konzumací důkladně uvařit.
8.

Když se jídlo vaří podle potřeby, zvedněte desky pomocí rukojeti a poté
vyberte potraviny pomocí vhodného nářadí. Pokud se v tomto čase vaří více
potravin, zavřete desky, abyste zachovali teplo.

9.

Opakujte kroky 7-9, dokud se neukončí všechno vaření, přičemž podle potřeby
znovu použijte olej na vaření.

10. Vypněte zařízení odpojením síťové šňůry z elektrické zásuvky.
11. Když je přístroj zcela vychladlý, vyčistěte ho a osušte.
12. Uzamkněte jednotku v zavřené poloze zatlačením na konec blokovací západky
nejvzdálenější od rukojeti.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE
• Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až spotřebič a desky
nevychladnou.
• Vnější část otřete pouze mírně navlhčeným hadříkem, aby se do chladících
otvorů nedostala žádná vlhkost, olej nebo mastnota.
• Nečistěte vnitřní ani vnější stranu abrazivním čisticím prostředkem nebo
ocelovou vlnou, protože to poškodí povrch.
• Neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

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 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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