Elektrický gril

1. Otočný ovladač teploty • Otočením ovladače nastavte teplotu.
2. Ukazatel teploty
• Kontrolka se rozsvítí: Zařízení se zahřívá.
• Indikátor zhasne: Zařízení je připraveno k použití.
3. Gril
4. Topné těleso
5. Zásobník na vodu
Pozor! • Před použitím vždy naplňte zásobník vodou. Nepoužívejte zařízení bez
vody v zásobníku.

Bezpečnost
• Před použitím si pozorně přečtěte návod. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.
• Výrobce neodpovídá za následné škody ani za škody na majetku nebo osobách
způsobené nedodržováním bezpečnostních pokynů a nesprávným používáním
zařízení.
• Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s fyzickým, smyslovým,
mentálním nebo motorickým zdravotním postižením nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení bezpečně
používat a pochopit rizika, která jsou s nimi spojena. Čištění a údržbu nesmí
provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem. Uchovávejte
zařízení a síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by si se zařízením
neměly hrát.
• Zařízení používejte pouze k zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným
účelům, než je popsáno v příručce.
• Nepoužívejte zařízení, pokud je některá část poškozená nebo vadná. Pokud je
zařízení poškozené nebo vadné, ihned jej vyměňte.
• Zařízení je vhodné pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte zařízení v interiéru.
• Zařízení je vhodné pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční
účely.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
• Nevystavujte zařízení vodě ani vlhkosti.
• Zařízení neponořujte.
• Ujistěte se, že zařízení nepřichází do styku s hořlavým materiálem.
• Udržujte zařízení mimo zdroje tepla. Neumisťujte zařízení na horké povrchy nebo
do blízkosti otevřeného ohně.
• Nezakrývejte zařízení.
• Ujistěte se, že kolem zařízení je dostatek prostoru pro únik tepla a dostatečné
větrání.
• Umístěte zařízení na stabilní rovný povrch.
• Umístěte zařízení na povrch odolný proti teplu a stříkající vodě.
• Neumisťujte zařízení na varnou desku.
• Před zapnutím zařízení vždy naplňte zásobník na vodu. Nepřekračujte maximální
hladinu vody.
• Pokud je hladina vody menší než do poloviny, doplňte zásobník.
• Na topné těleso nelijte vodu.
• Nepoužívejte uhlí nebo jiná hořlavá paliva.
• Dejte si pozor na horké součásti. Povrchy označené výstražným symbolem pro
horké povrchy se mohou během používání zahřát.
• Při dotyku zařízení buďte opatrní. Pokud se potřebujete během používání nebo
krátce po použití dotknout zařízení, používejte ochranné rukavice.
• Před dotykem zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.
• Při vkládání jídla na roštu dávejte pozor na páru a stříkající vodu.
• Nenechávejte zařízení bez dozoru kdykoli během používání nebo přímo po něm.
• Nepřesunujte zařízení, když je zapnuté nebo je stále horké. Vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, dokud se zařízení neochladí.
• Neskladujte zařízení venku.

Elektrická bezpečnost
• Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být tento produkt otevřen
autorizovaným technikem, pouze pokud je vyžadován servis.
• Pokud by se vyskytl problém, odpojte produkt od sítě a jiného zařízení.
• Nepoužívejte zařízení, pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo
vadná. Pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná, musí být
zařízení vyměněno výrobcem nebo autorizovaným opravcem.
• Před použitím vždy zkontrolujte, zda je síťové napětí stejné jako napětí na typovém
štítku zařízení.
• Připojte zařízení k uzemněné zásuvce. V případě potřeby použijte uzemněný
prodlužovací kabel vhodného průměru.
• Síťový kabel a prodlužovací kabel vždy zcela uvolněte.
• K ovládání zařízení používejte pouze příslušný konektor.
• Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného
systému dálkového ovládání.
• Nehýbejte zařízením tahem za síťový kabel.
• Neponořujte přístroj, síťový kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
Použití
• Vodou naplňte zásobník na vodu.
• Zasuňte zástrčku do zásuvky.
• Nastavte volič teploty na maximální teplotu.
• Předehřívejte zařízení po dobu 5 minut.
• Otočením ovladače termostatu nastavte požadovanou teplotu.
• V případě potřeby doplňte zásobník na vodu. Na topný článek nelijte vodu.
• Po použití nastavte ovladač teploty na minimální teplotu.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Nechte zařízení zcela vychladnout.
Poznámka: Pokud zapnete zařízení poprvé, může zařízení vydávat trochu kouře a
na krátkou dobu charakteristický zápach. Toto je normální.
Čištění a údržba
Varování!
• Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky a počkejte, dokud zařízení nezchladne.
• Nepoužívejte čisticí rozpouštědla nebo abraziva.
• Nepoužívejte ostré předměty.
• Nepoužívejte kovovou houbu.
• Neponořujte zařízení do vody ani jiných tekutin.
• Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej
za nové.
• Vyčistěte zařízení po každém použití:
• Zbytky odstraňte papírovou utěrkou.
• Vyčistěte rošt a zásobník na vodu teplou mýdlovou vodou.
• Vyčistěte topné těleso čistým suchým hadříkem.

• Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem.
• Gril, zásobník na vodu a zařízení důkladně osušte čistým suchým hadříkem.

