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CZ
STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL SMOKELESS 

model: KLW-017A2-EU 
 

Návod k použití 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. 

 Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Technické specifikace:
Napájení: 230V AC / 50-60 Hz 
Příkon: 1000 W
Rozsah teplot: 100–220 °C 

Varování: 
· Použijte pouze na střídavém napětí 220-240 V, 50-60 Hz. Používejte pouze pro domácnost.
· Nedotýkejte se horkých povrchů. 
· K ochraně proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku s regulací teploty, ani grilovací rošt do vody nebo jiné kapaliny.
· Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud produkt nepoužíváte a také před jeho čištěním. Než začnete s čistěním nebo než začnete s mani pulací s částmi  
 produktu, nechte je vychladnout. 
· Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený. Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte opravit přístroj sami. Opravu  
 svěřte autorizovanému servisu. Po nesprávném zásahu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem při používání spotřebiče. 
· Použití přídavných zařízení, které nedoporučuje výrobce, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo riziko zranění osob.
· Nepoužívejte výrobek venku nebo pro komerční účely.
· Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo dřezu a nenechte ho dotýkat se horkých ploch.
· Neumísťujte výrobek na plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti. 
· Po dokončení používání produkt odpojte od elektrické sítě.
· Je nutná maximální opatrnost při přemísťování spotřebiče. 
· Tento spotřebič můžou používat děti od 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenost 
 mi a znalostmi, jen pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečí. Čištění  
 a údržbu produktu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší více než 12 let a nejsou pod dohledem. 
· Nechávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 12 let. 
· Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. 
· Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně osoby s odbornou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí  
 úrazu elektrickým proudem. 

Popis částí: 
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Způsob použití: 
1) Zasuňte napájecí konektor do zásuvky grilovacího roštu: 
 
   

 
2) Vložte odkapávací misku do základny.
3) Nad odkapávací misku umístěte grilovací rošt. 
4) Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky s uzemněným vodičem. 
5) Otočte otočným knoflíkem a nastavte vhodnou teplotu (od stupně 1 až 5 rošt hřeje, 0 znamená vypnuto).
6) Položte potraviny na rošt pro pečení.
7) Po ukončení používání otočte otočným knoflíkem do polohy „0“, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky  
  a potom odpojte napájecí konektor od zásuvky grilu.
8) Po vychladnutí vyčistěte rošt mokrým hadrem nebo utěrkou. Vyprázdněte a umyjte odkapávací misku. 
  Odkapávací misku můžete mýt v myčce na nádobí.
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Upozornění: 
Pro čistění grilovacího roštu nepoužívejte abrasivní prostředky, aby nedošlo k poškození jeho povrchu. 
(!!! Před údržbou je vždy nutné odpojit přístroj od elektrického napájení!!!) 
 
Skladování: 
Před uskladněním vždy odpojte spotřebič od napájení.
Vždy se ujistěte, že je spotřebič chladný a suchý před uskladněním. 
Napájecí šňůra může být obtočena kolem spodní části základny pro uložení.
 
   Správná likvidace tohoto výrobku: 
   Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován mezi běžným domácím odpadem. 
   Pro zabránění možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolované likvidace odpadu, 
   recyklujte zodpovědně za účelem recyklace.  
   Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
   Ten převezme produkt k ekologické likvidaci.

Informace o záruce: 
Prodejce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. 
Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.  
Při uplatnění reklamace v rámci záruky je třeba předložit originální kupní doklad (s datem nákupu).  

Záruka se nevztahuje na tyto případy: 
- běžné opotřebení 
- Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, používání neschválených příslušenství
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojení k nevhodnému síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci 
 
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Doda-
vatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.


