
ELEKTRICKÝ GRIL Model GR195

POPIS
1. Konector.

      2.Volba teploty.
3.Světelná kontrolka provozu.
4.Zásuvky pro konektor.
5.Grill.
6.Zásuvka na šťávu z grilovaných potravin.

UPOZORNĚNÍ

 Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Pozor horké!
UPOZORNĚNÍ
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 kabel ani konektor  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.

POUŽITÍ
Přístroj slouží pouze k domácímu použití.   Před prvním použitím desku grilu omyjte
vlažnou  vodou  a  vysušte.  Grilovaní  desku  velmi  jemně   celé  ploše  potřete
potravinářským  olejem.  U  tohoto  přístroje  hrozí  nebezpečí  popálení  proto  dbejte
zvýšené  pozornosti  při  manipulaci  s ním  !  Přístroj  zkompletujte!  Přívodní  kabel
konektor (1) musí být do zásuvky grilu zasunut až na doraz ovladačem teploty nahoru.
Přístroj zapněte do elektrické sítě. Pro rychlé nahřátí nastavte (2) na maximum a krátce
vyčkejte.  Poté  teplotu  snižte  na  hodnotu  odpovídající   grilovaným  potravinám.
Dosaženou  teplotu  bude  indikovat  (3)  zhasnutím.  Vložte  grilovanou  potravinu.  Pro
manipulací  používejte  dřevěné  nebo  plastové  pomůcky,  zabráníte  tak  poškrábání  a
předčasnému opotřebení grilovaní desky. Gril můžete během grilování přenášet  díky
tepelně izolovaným držadlům.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
Odpojte (1) a vyjměte (4) kterou můžete mýt v myčce nádobí. Nechte grill vychladnout
na teplotu při které se budete moci dotýkat grilovací desky bez rizika popálení  Je snazší
čistit  grilovaní desku ještě teplou  ne horkou, Zbytky potravin tak nepřilnou. Můžete
desku  otřít  papírovými  ubrousky.  Při  větším  znečištění  papírovými  ubrousky  lehce
navlhčenými  v potravinářském  oleji.  Pokud  budete  gril  chtít  umýt  ve  vodě  dbejte
dokonalého  vysušení  prostoru   kontaktů  pro  vložení  přívodního  kabelu.   Nikdy
nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně
poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo
přístroje můžete otřít také ubrouskem je-li to nutné.  Pro ukládání přístroje vyčkejte na
jeho úplné vychladnutí.        

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.


