
GRILL GR3000

POPIS CZ

1. Přívodní kabel
2. Tlačítko zapnout/vypnout.
3. Regulace teploty.
4. Kontrolky nastavení teploty.
5. Zasuvka přívodního kabelu. 
6. Podstavec pro zešikmení grilu.
7. Grilovací deska
8. Miska na tekutý odpad.

UPOZORNĚNÍ

  Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Pozor horké!
Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby 
zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající 
se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.
VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte přístroj ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny. Nikdy při 
provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte grill naprázdno.Nedovolte dětem hrát si se 
spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkým 
povrchem přístroje.
Přístroj položte na rovný a stabilní povrch.Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, 
před montáží / demontáží nebo při čištění. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Čištění a údržba 
provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru. Pokud je přívodní kabel přístroje 
porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku. Se všemi opravami se obracejte na 
autorizované servisní středisko. Tento výrobek není určen pro použití s externím časovačem nebo samostatným 
systémem dálkového ovládání.

NÁVOD K POUŽITÍ
 Před prvním použití otřete grilovací desku navlhčeným hadříkem.Následně desku osušte papírovým 

ubrouskem. 
 Před vlastním požitím potřete desku jedlým olejem.
 Grill položte na stabilní, rovnou plochu, která je odolná teplotě, protože gril hřeje částečné i směrm dolů
 Miska na tekutý odpad musí byt umístěna v přístroji. Jinak odpad bude stékat na plochu pod grilem.
 Pokud chcete, aby odtékal samostatně, můžete pomocí vyklopením (6) gril naklonit.
 Přívodní kabel (1) vložte do zásuvky (5) na přístroji a zapojte ho do zásuvky.
 Pro zapnutí stiskněnte (2) a následně vyberte (3) teplotu, při které chcete grilovat. Doporučujeme na začátku

nastavit nejdříve nejvyšší, aby došlo k rychlému nahřátí, a pak následně teplotu snížit. 
 Položte potravinu na gril (7).
 Pro manipulaci s potravinami používejte dřevěnoné pomůcky, ktájení nebo píchání do desky ostrými 

nástroji by mohlo poškodit nepřilnavý povrch desky. 
 Částečné ztmavnutí desky po grilování není závadou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
 Před čištením přístroj vypněte (2) a následně výjměte přívodní kabel z přístroje I zásuvky 
 Vyčkejte na částečné vychladnutí, kdy se grilu budete moci dotknout bez rizika popálení. Čištění desky 

bude jednodušší, pokud bude ještě teplá.Čístěte ji papírovým ubrouskem navlhčeným jedlým olejem.
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 Nepoužívejte drátěnky, abrazivní prostředky, tekuté abrazivní prostředky nebo jiné chemické prostředky, 
které by mohli desku nevratně poškodit. The tray (7) may be cleaned with water and detergent suitable for 
the dishwasher. 

 Zásuvku na tekutý odpad můžete umýt bežným způsobem nebo v myčce nádobí.
 Zásuvka na přívodní kabel musí být vždy suchá.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Nikdy ho nevyhazujte do 

směsného odpadu. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí. 

GRILL GR3000    SLOVAK

POPIS SK
1. Prívodný kábel
2. Tlačidlo zapnúť / vypnúť.
3. Regulácia teploty.
4. Kontrolky nastavenie teploty.
5. Zásuvka prívodného kábla.
6. Podstavec pre zošikmenie grilu.
7. Grilovacia doska
8. Miska na tekutý odpad.

UPOZORNENIE   
Nedotýkajte sa prístroja v miestach, kde je táto značka. Pozor horúce!

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ho pre budúce použitie.
Tento spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Pokiaľ takéto osoby budú pod dohľadom 
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť musí si byť táto osoba istá, že návod na použitie, bezpečnostné pokyny 
týkajúce sa zariadení pochopili a aj možné riziko použitia tohto spotrebiča.
Tento spotrebič nesmú používať deti. 
Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí.Všetky igelitové tašky a balenie ihneď zlikvidujte. Sú 
potenciálne nebezpečné pre deti.
Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez overenia, že napätie na typovom štítku a vašej domácnosti sú 
rovnaké.
VEĽMI DÔLEŽITÉ: Nikdy neponárajte prístroj ani prívodný kábel a do vody alebo inej tekutiny. Nikdy pri 
prevádzke nenechávajte prístroj bez dozoru. 
Nepoužívajte grill naprázdno.Nedovolte deťom hrať sa so spotrebičom. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
Prístroj, ani káble nesmie byť v priamom kontakte s horúcim povrchom prístroja.Prístroj položte na rovný a 
stabilný povrch.
Přístroj vždy odpojte od siete, ak ho nechcete naďalej používať, pred montážou / demontážou alebo pri čistení. 
Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie. Čistenie a údržba vykonáva užívateľ, nemôže sa vykonávať 
deťmi mladšími 8 rokov a bez dozoru. Pokiaľ je prívodný kábel prístroja porušený, musí byť vymenený v 
autorizovanom servisnom stredisku. So všetkými opravami sa obracajte na autorizované servisné stredisko. 
Tento výrobok nie je určený pre použitie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového 
ovládania.

NÁVOD NA POUŽITIE
• Pred prvým použitím utrite grilovaciu dosku navlhčenou hadříkem.Následně dosku osušte papierovým 
obrúskom.
• Pred vlastným požitím potrite platňu jedlým olejom.
• Grill položte na stabilnú, rovnú plochu, ktorá je odolná teplote, pretože gril hreje čiastočné aj smerom nadol
• Miska na tekutý odpad musí byt umiestnená v prístroji. Inak odpad bude stekať na plochu pod grilom.
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• Ak chcete, aby odtekal samostatne, môžete pomocou vyklopením (6) gril nakloniť.
• Prívodný kábel (1) vložte do zásuvky (5) na prístroji a zapojte ho do zásuvky.
• Pre zapnutie stiskněnte (2) a následne vyberte (3) teplotu, pri ktorej chcete grilovať. Odporúčame na začiatku 
nastaviť najskôr najvyššie, aby došlo k rýchlemu nahriatie, a potom následne teplotu znížiť.
• Položte potravinu na gril (7).
• Pre manipuláciu s potravinami používajte dřevěnoné pomôcky, ktájení alebo pichanie do dosky ostrými 
nástrojmi by mohlo poškodiť nepriľnavý povrch dosky.
• Čiastočné stmavnutie dosky po grilovaní nie je závadou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením prístroj vypnite (2) a následne vytiahnite prívodný kábel z prístroja Aj zásuvky.
Počkajte na čiastočné vychladnutie, kedy sa grilu budete môcť dotknúť bez rizika popálenia. Čistenie dosky 
bude jednoduchšie, ak bude ešte teplá.Čístěte ju papierovým obrúskom navlhčeným jedlým olejom.
Nepoužívajte drôtenky, abrazívne prostriedky, tekuté abrazívne prostriedky alebo iné chemické prostriedky, 
ktoré by mohli dosku nenávratne poškodiť. The tray (7) may be cleaned with water and detergent suitable for 
the dishwasher.
Zásuvku na tekutý odpad môžete umyť bežným spôsobom alebo v umývačke riadu. Zásuvka na prívodný kábel 
musí byť vždy suchá.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDÍ
• Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Nikdy ho nevyhadzujte do 
zmesového odpadu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.
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