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KONTAKTNÍ GRIL DOUBLE
NÁVOD K POUŽITÍ 

MODEL: 800
Pro Vaši bezpečnost a trvalé užívání tohoto produktu si před použitím pozorně přečtěte tento 
návod k použití a ponechte si jej pro případné další použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Používejte pouze na AC 220-240 Volt, 50/60 Hz. Používejte pouze pro domácnost.
• Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a rukavice.
•  Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani jiné části přístroje 

do vody ani jiné kapaliny. 
• Je-li jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled.
•  Pokud se spotřebič nepoužívá nebo pokud ho jdete čistit, odpojte jej ze zásuvky. Před insta-

lací nebo vyjmutím plotýnek před jejich čištěním spotřebič nechte vychladnout.
•  Nepoužívejte spotřebič, pokud je nějakým způsobem poškozený nebo úplně selže násled-

kem poškození. Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušej-
te spotřebič sami opravit. Při dalším používání může nesprávná montáž představovat riziko 
úrazu elektrickým proudem. Odneste jej proto do autorizovaného servisu k prohlídce  
a opravě. 

•  Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, úraz 
elektrickým proudem nebo zranění osob.

• Nepoužívejte venku nebo pro komerční účely.
• Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
•  Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo na vyhřívanou troubu ani  

do jejich blízkosti.
• Po ukončení používání spotřebič odpojte.
• Při přemisťování spotřebiče je třeba postupovat mimořádně opatrně.

POPIS ČÁSTÍ
1. Rukojeť
2. Vrchní část krytu
3. Vrchní nepřilnavá plotýnka
4. Spodní nepřilnavá plotýnka
5. Zelená kontrolka - připraveno k provozu 
6. Červená kontrolka - napájení / nahřívání 
7. Ovládací knoflík termostatu
8. Spodní část krytu
9. Odkapávací miska
10. Otočný kloub (pant)
11. Rukojeť
12. Kovový kryt
13. Knoflík pro uvolnění otočného kloubu (pantu)
14. Tlačítka pro uvolnění plotýnky
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Přečtěte si pozorně všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
• Odstraňte všechny obaly
• Vyčistěte plotýnky otřením houbou nebo hadříkem navlhčeným v teplé vodě. 
Poznámka: Plotýnky jsou vhodné i pro mytí v myčce na nádobí.
NEPOTÍREJTE ANI NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY, ZABRAŇTE VNIKU VODY PŘÍMO 
NA VYTÁPĚNÉ POVRCHY A DO ELEKTROINSTALACE.
• Osušte hadříkem nebo papírovou utěrkou.
•  Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, lehce potřete plotýnku trochou oleje na vaření 

nebo naneste olej na vaření ze spreje. 
Upozornění: Při prvním zahřátí spotřebiče z něj může unikat slabý kouř nebo zápach.  
To je normální u mnoha topných zařízení. Neovlivní to bezpečnost spotřebiče.  

JAK POUŽÍVAT
Nastavte termostat na požadovanou intenzitu. Nejprve zkuste nastavení na max. Později na-
stavení můžete upravit podle svých požadavků.
•  Uzavřete spotřebič a zapojte jej do elektrické zásuvky, rozsvítí se červená kontrolka, která 

indikuje, že je spotřebič připojen k síti a že se začal předehřívat.
•  Dosažení nastavené teploty ke grilování bude trvat přibližně 3-5 minut. Po jejím dosažení se 

rozsvítí zelená kontrolka (červená zůstává svítit – indikuje připojení k síti).
• Otevřete spotřebič, uložte sendvič, maso nebo jiné pokrmy na spodní nepřilnavou plotýnku.
• Zavřete spotřebič. 
•  Grilujte cca 3 až 8 minut dokud nebude mít pokrm zlatohnědou barvu a upravte si čas  

přípravy tak, aby vyhovoval Vaší individuální chuti.
•  Když se pokrm ugriluje, používejte k otvírání spotřebiče rukojeť. Pokrm vyjměte a případné 

napečené zbytky potraviny odstraňte pomocí plastové nebo dřevěné špachtle. Nikdy nepou-
žívejte kovové kleště nebo nůž, protože mohou poškodit nepřilnavý povrch plotýnek.

• Po dokončení grilování odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič otevřený, aby vychladl.

POUŽITÍ JAKO OTEVŘENÝ GRIL

Knoflík pro uvolnění pantu
•  Umístěte spotřebič na čistý rovný povrch, kde chcete grilovat. Spotřebič lze zcela otevřít  

do vodorovné polohy.
•  Horní plotýnka / kryt je ve vodorovné poloze se spodní plotýnkou / základnou. Horní a spod-

ní plotýnka jsou uspořádány tak, aby vytvořily jednu velkou pečící plochu. Spotřebič do této 
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polohy uvolněte uvolňovacím knoflíkem pantu na pravé straně rukojeti.
•  S levou rukou na rukojeti posuňte knoflík pravou rukou směrem k sobě. Zatlačte rukojeť zpět, 

dokud obě plotýnky nebudou na stole. Spotřebič zůstane v této poloze, dokud nezvednete 
rukojeť a vrchní plotýnku nevrátíte  do uzavřené polohy.

•  Spotřebič lze použít jako otevřený gril ke grilování hamburgerů, steaků, drůbeže (nedoporu-
čujeme grilovat kuřecí maso s kostí, protože se na otevřeném grilu neugrilují rovnoměrně), 
ryb a zeleniny.

•  Grilování na otevřeném grilu je nejvšestrannější metodou použití spotřebiče. V otevřené 
poloze máte dvojitou plochu pro grilování.

•  Máte možnost grilovat dva různé druhy potravin odděleně bez zkombinování jejich chutí 
nebo máte možnost péct velké množství stejných potravin. Otevřená poloha také pojme růz-
né kusy masa s různou tloušťkou, což vám umožní grilovat každý kus podle vašich představ.

JAK ZMĚNIT GRILOVACÍ DESKU 
Stisknutím uvolňovacího tlačítka desky (14) na levé a pravé straně produktu uvolněte desku  
a otočte ji o 180 °. Vložte desku zpět do upevňovacích otvorů a zatlačte na místo. 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
•  Před čištěním vždy spotřebič odpojte a nechte jej vychladnout. Spotřebič se snáze čistí, když 
je mírně teplý. Pro čištění není třeba spotřebič rozebírat. Nikdy neponořujte spotřebič do 
vody nebo nedávejte do myčky (kromě plotýnek, ty lze mýt i v myčce na nádobí)

•  Nepřilnavé plotýnky otřete měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky jídla. Na připečené 
na zbytky potravin vymačkejte trochu teplé vody smíchané s čisticím prostředkem, poté jej 
očistěte pomocí měkké plastové čisticí špachtle nebo položte na spotřebič vlhký kuchyňský 
ubrousek, aby se zbytky jídla navlhčily.

•  Nepoužívejte žádné drsné prostředky, které by mohly poškrábat nebo poškodit nepřilnavé 
plotýnky.

• K odstraňování potravin nepoužívejte kovové nádobí, mohou poškodit nepřilnavé plotýnky.
•  Vnější stranu spotřebiče otřete pouze vlhkým hadříkem. Vnější povrch nečistěte drhnutím 

nebo drátěnkou, protože by to poškodilo povrch. Neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
• Neumisťujte přístroj (kromě plotýnek) do myčky nádobí.
•  Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a omyjte ji v teplé mýdlové 

vodě. Nepoužívejte drátěnku nebo jiné drsné čisticí povrchy, protože by mohly plochu  
poškodit. Opláchněte a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem a vraťte na místo.

SKLADOVÁNÍ
• Před uskladněním vždy spotřebič odpojte od napájení.
• Před uskladněním se vždy ujistěte, že je spotřebič chladný a suchý.
• Napájecí kabel lze pro skladování ovinout kolem spodní části krytu.

Technické parametry
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
Příkon max.: 1 800 W

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdej-
te na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete 
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zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k 

obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného 
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k 
jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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HUDOUBLE KONTAKT GRILL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELL: 800
Az Ön biztonsága és a termék hosszú élettartama érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a 
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.
• Csak AC 220-240 V, 50/60 Hz feszültséggel használható. Csak háztartásban használható.
• Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat és kesztyűt.
•  Az áramütés kockázatának elkerülése végett ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábelt, 

a csatlakozót vagy a készülék egyéb részeit.. 
•  Szigorú felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek közelében használnak.
•  Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha már nem használja, vagy mielőtt tisztítani szeretné. A 

grillező lapok behelyezése vagy eltávolítása, valamint tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
•  Ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon megsérült, vagy a sérülés miatt teljesen 

meghibásodott. Az áramütés elkerülése végett soha ne próbálja meg sajátkezűleg megjavíta-
ni a készüléket. A nem megfelelő szerelés áramütés-veszélyes lehet. Vigye hivatalos szervizbe 
ellenőrzés és javítás céljából. 

•  A gyártó által nem ajánlott kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy személyi sérüléseket 
okozhat.

• Ne használja szabadban vagy kereskedelmi célokra.
• Ne hagyja, hogy a hálózati kábel az asztal vagy pult szélén lógjon.
•  Ne tegye forró gáz- vagy elektromos tűzhely, forró sütő közelébe.
• Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.
• A készülék áthelyezésekor legyen fokozottan óvatos.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1. Fogantyú
2. A fedél felső része
3. Felső tapadásmentes sütőlap
4. Alsó tapadásmentes sütőlap
5. Zöld kontrollégő - üzemkész 
6. Piros kontrollégő - áram / melegítés
7. Termosztát vezérlőgomb
8. A fedél alsó része
9. Lecsepegtető tál
10. Pánt
11. Fogantyú
12. Fém fedél
13. Pántkioldó gomb
14. Sütőlap kioldó gomb
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