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Úvodem 
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,  
blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Herenthal. Chcete-li, aby 
vám tato kontaktní gril přinesl co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod k obsluze, který 
obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče. Nejlepších výsledků při 
práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto návodu. 
Upřímně věříme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti, objevíte nové chutě a jídla 
a celkově přispěje ke zlepšení kvality vašeho života. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Všeobecné pokyny 

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli 

později kdykoli nahlédnout, jeden nikdy neví!  

• Přístroj 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.  

• Tento přístroj není hračka.  

• Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem. 

• Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let. 

• Spotřebič není určený k použití s přídavným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné 

dálkové ovládání.  

• V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, 

aby se zamezilo případným rizikům.  

• Tento přístroj je určený k použití v soukromých domácnostech, nikoli ke komerčnímu užívání. 

• Spotřebič používejte pouze v interiéru, nepoužívejte ho venku. 

• Odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu (tj. vytáhněte kabel ze zásuvky), když: 

o  Se chystáte spotřebič někam přemístit 

o Se chystáte spotřebič někam uložit 

o Se chystáte přidělávat nebo oddělávat nějaké součásti spotřebiče 

o Se chystáte spotřebič čistit nebo provádět jeho údržbu 

o Jste skončili s přípravou či ohřevem pokrmů.  

 

Elektřina a teplo 

• Před použitím zkontrolujte, zda se údaje na technickém štítku shodují s parametry elektrické sítě, 

do které chcete spotřebič zapojit. 

• Spotřebič zapojujte pouze do uzemněných zásuvek (zásuvka s ochranným zemnicím kolíkem). 

• Pravidelně kontrolujte, jestli není poškozený kabel.  

• Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič spadl 

nebo je-li jinak porouchaný.  

• Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel (mohli byste totiž vytáhnout ze zdi i 

zásuvku).  

• Před přemisťováním spotřebiče vytáhněte nejprve kabel ze zásuvky.  

• Spotřebič se nesmí zapínat pomocí přídavného časového spínače či samostatného dálkového 

ovládání.  

• Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel (šňůru), dávejte pozor, aby měl pojistku 15A, 

nekvalitní prodlužovací kabely se mohou přehřívat. Dávejte také pozor na to, že o kabel, ať už 

normální nebo prodlužovací, může někdo zakopnout. 

• Přístroj ani jeho součásti nikdy nenamáčejte do vody, mohlo by dojít k závažnému úrazu 

elektrickým proudem.  

• Když už vám přístroj spadne do vody, nesahejte na něj. Nejprve vytáhněte přívodní kabel ze 

zásuvky a až poté spotřebič vyndejte z vody, ale už jej dále nepoužívejte.  

• Spotřebič nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdroje tepla, jako je sporák či trouba.  



 

Ještě trocha teorie, než se dáte do vaření 
• Používání jiných než originálních dílů může mít za následek vznik poranění. 

• Používejte spotřebič pouze v suchých vnitřních prostorách a nikoli v blízkosti vody. 

• Znovu opakujeme (předpis je předpis): každý styk spotřebiče s vodou může být nebezpečný, 

protože voda vede elektřinu! Proto žehličku neponořujte do vody, ale také nežehlete venku za 

deště nebo u bazénu! 

• Spotřebič umístěte na stabilní, rovnou podložku, ze které nemůže spadnout. Podložka nechť je 

rovná, suchá, odolná proti teplu a neošetřená lakem.  

• Spotřebič nechť je umístěný alespoň 5 cm od stěny či jiných hořlavých předmětů (závěsy, záclony, 

svíčky či kapesníky). 

• Před jakoukoli jinou činností, než je příprava či ohřev potravin vytahujte kabel resp. zástrčku 

kabelu ze zásuvky! 

• Na kabel dávejte velký pozor! Už jsme varovali na možnost zakopnutí. Další nebezpečí hrozí 

samotnému kabelu – dávejte pozor na ostré předměty a zdroje tepla, ať se kabel nepřeřízne nebo 

nepřepálí. Mohlo by to vést ke škodě na majetku i na zdraví! 

• Zapnutý spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru.  

• Kontaktní gril je třeba používat na stabilním podkladu. 

• Kontaktní gril nepoužívejte, pokud vám spadl, pokud je poškozený či vykazuje netěsnosti.  

 
 

POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 
 

1. Rukojeť 

2. Horní kryt 

3. Horní rošt s antiadhezní vrstvou 

4. Spodní rošt s antiadhezní vrstvou 

5. Světélko „připraveno“ (zelené) 

6. Světélko zapojeno (červené) 

7. Kolečko termostatu 

8. Spodní kryt 

9. Odkapávací miska 

10. Svorka 

 
Před použitím 
• Důkladně spotřebič vybalte a odstraňte obalový materiál. 

• Omyjte hadříkem vodou s trochou saponátu a vysušte. 

• Chvíli nechte zahřát naprázdno, zprvu může být chvíli cítit zápach – to je v pořádku. 

• Tip: Kokosový olej. Natřením kokosovým olejem podpoříte antiadhezní vlastnosti varné plochy.  

• Nikdy na varnou plochu nepoužívejte ostré či kovové předměty. Vyhněte se abrazivním čističům. 

Mohli byste ji poškrábat. 

•  

•                   Upozornění! Spotřebič je po zahřátí horký! Nebezpečí popálenin! 
 

NÁVOD K OBSLUZE A TIPY 
 
• Nastavte regulátor teploty do požadované polohy. Doporučujeme začít na nejvyšší stupeň a pak 

dle osobních preferencí snižovat. 

• Gril zavřete a zapojte do zásuvky. Uvidíte, že se rozsvítila kontrolka připraveno a kontrolka 

signalizující přívod elektřiny. 

• Teplotu pro grilování dosáhne přístroj za zhruba 5 minut. 

• Otevřete gril a na spodní rošt vložte sendvič, toast, maso či cokoli jiného, co chcete grilovat. 

• Zavřete gril, světélko „připraveno“ se opět rozsvítí. 

• Grilujte, dokud světélko „připraveno“ opět nezhasne, nebo dokud není grilovaná potravina do 

hněda opečená. Obecně se dálka grilování řídí zejména vašimi osobními preferencemi. 

• Když je jídlo hotové, otevřete pomocí rukojeti. Vyndejte umělohmotným či dřevěným náčiním. 

Vyvarujte se styku s kovem. 

• Následně odpojte gril ze zásuvky a nechte vychladnout.  

 

Čištění a údržba 
Po každém použití přístroj vyčistěte. Varná deska je potažená antiadhezní vrstvou. Nepoužívejte proto 

kovové kuchyňské pomůcky a čističe, neboť byste jimi mohli tuto vrstvu poškodit.  

1. Nejprve vysuňte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.  

2. Otřete vnější části spotřebiče vlhkým hadříkem. 

3. Omyjte varnou desku vodou se saponátem a neodírající houbičkou. Případné zbytky potravin 

odstraníte čisticím prostředkem rozpouštějícím tuk.  

4. Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.  

 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 220 – 240 V 50/60 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. 

 

 

Distributor pro ČR: 

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Dovozce do EU: 

B.S.D TRADE B.V.B.A. 

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie 
 

 


