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Vážený zákazníku, 

blahopřejeme a děkujeme, že jste si zakoupili náš kvalitní produkt. Přečtěte si prosím 
pečlivě tento návod k použití, abyste z tohoto spotřebiče měli co největší užitek. Tento 
návod k použití obsahuje všechny potřebné pokyny k užíván, čištění a udržování tohoto 
spotřebiče. Pokud se těmito pokyny budete řídit, dosáhnete jistě vynikajících výsledků, 
ušetříte čas a vyhnete se problémům. Doufáme, že Vám tento spotřebič zpříjemní život. 

Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení  mohou  používat  osoby  od  8  let  věku  a  osoby  se  sníženými  fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem
a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení. 

2. Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením. 
3. Čistění a údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem. 
4. Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let. 
5. Zařízení  není  určené  k ovládání  externím  časovým  spínačem  nebo  samostatným

dálkovým ovládáním.
6. Zařízení  nepoužívejte  ve  volné  přírodě.  Toto  zařízení  je  určené  pouze  k použití

v domácnosti a ve vnitřních prostorách. 
7. Pokud  již  zařízení  nechcete  používat  nebo  je  hodláte  čistit,  odpojte  je  od  zdroje

elektrické energie.
8. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozený. V tom případě se obraťte na oddělení péče o

zákazníky.
9. Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami. 
10. Dbejte na to, aby byl přívodní kabel mimo dosah dětí a nestalo se, že bude volně viset. 
11. V případě poškození kabelu, je s ohledem na možná rizika nutné, aby výměnu provedl

jedině výrobce, jím pověřená osoba nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací. 
12. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami. 
13. Při nedodržení bezpečnostních pokynů neručí výrobce za případně vzniklé škody. 
14. Spotřebič umístěte na rovnou, stabilní podložku.
15. Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte úchyty a kolečka. 
16. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. 
17. Uchovávejte na suchém místě.
18. Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí vaší sítě. 
19. Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za přívodní kabel. 
20. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte jej. 
21. Je zakázáno používat prodlužovací kabely. 
22. Části spotřebiče přijdou do styku s tuky, čistěte podle pokynů v kapitole Čištění.
23. Nenechávejte  volně  ležet  obalový  materiál,  zejména  ne  v  blízkosti  dětí  –  hrozí

nebezpečí udušení!!!
24. Pozor: horký povrch!  Při používání se horní a dolní část grilu zahřívá. Nedotýkejte se

horkého povrchu, mohli byste si způsobit popáleniny. 



Popis součástí spotřebiče 

1. Grilovací rošt
2. Úchyt
3. Vnější rám
4. Topné tělísko s termostatem
a regulátorem teploty
5. Kontrolka
6. Vanička grilu

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
UPOZORNĚNÍ:
Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi 
vysoká. Nebezpečí popálení!
POZOR:
Nikdy nepoužívejte pro tento spotřebič dřevěné uhlí ani podobná paliva!
• Do vaničky grilu  vždy nalijte vodu. Vodní lázeň a plech zamezují zvýšenému tepelnému
sálání v oblasti stojné plochy přístroje.
• Spotřebič pokládejte na rovnou, tepelně odolnou podložku. V případě použití na citlivých
podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.
• Nikdy nepřilévejte vodu do tuku.

Vybalení a uvedení do provozu
1. Vyjměte gril z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Otřete spotřebič vlhkým hadříkem. Hadříkem otřete i rošt a vaničku grilu.
3. Do grilovací vaničky nalijte 1 litr studené vody, po značku MAX umístěnou na zadní části.
4. Umístěte topné tělísko s termostatem na rám. Seshora zasuňte termostat do otvorů v 

rámu. Opatrně přitlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí. 
Termostat je vybavený bezpečnostním spínačem. Ten zabraňuje provozu topného tělíska, 
pokud je mimo rám grilu. Zkontrolujte proto, že je tělísko správně umístěné.

Před prvním použitím 
Nechte spotřebič běžet s vaničkou grilu naplněnou vodou cca 15 minut naprázdno, přičemž
mějte  regulátor  teploty  na  termostatu  nastavený  na  maximální  výkon.  Tím se  odstraní
ochranná vrstva na topné spirále. Tvorba mírného kouře je v pořádku. Zajistěte dostatečné
větrání.

Tvorba mírného kouře je v pořádku. Zajistěte dostatečné větrání.

A jdeme grilovat!
1. Nalijte do vaničky grilu 1 litr studené vody po značku MAX.
2. Před grilováním nechte gril cca 5 minut zahřát.
3. Nastavte teplotu podle potřeby, při nižší teplotě můžete ohřívat, pro grilování se 

hodí teploty spíše vyšší. Kontrolka signalizuje, že se topné tělíska zahřívá.
4. Položte na grilovací rošt pokrm. Během přípravy občas obracejte.
5. Hlídejte vodu. Při delším grilování je třeba ji doplňovat. Dávejte pozor, abyste 

studenou vodu nelili na horké topné tělísko, mohli byste si gril poškodit. 
5. Po ukončení grilování vypněte, odpojte od zdroje el. proudu a nechte vychladnout.

Čištění 
1. Před čistěním odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a nechte úplně 
vychladnout. 
2.  Topné tělísko  s  termostatem při  čištění  nikdy  nenamáčejte  do  vody,  nebezpečí
úrazu elektrickým proudem! Otírejte pouze vlhkým hadříkem.
3. Nepoužívejte drátěnky ani jiné abrazivní předměty.
4. Nepoužívejte toxické ani abrazivní čisticí prostředky.
5.  Sundejte  grilovací  rošt  a  umyjte  rošt  ,  vaničku  a  rám v  mýdlové  vodě.  Silnější
nečistoty můžete odstranit nylonovým kartáčem.

Technické údaje
Jmenovité napětí: 230 V  50 Hz
Příkon: 2000 W

Likvidace

Symbol,  kterým je  produkt  označený,  znamená,  že  tento  produkt  je
klasifikovaný  jako  elektrické  a  elektronické  vybavení  a  na  konci  své
běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a
recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických

zařízeních  (OEEZ)  č.  2002/96/ES.  Informace  o  likvidaci  odpadních  elektrických  a
elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.
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