Stolní gril žebrovaný se skleněným víkem LONO
Sestavení
1. Základna grilu
2. Regulátor teploty (termostat)
3. Skleněné víko
4. Žebrovaná grilovací deska
5. Odkapávací miska
6. Nastavení teploty „-“ / „+“
7. Symbol zahřátí
8. Úroveň teploty

Důležité bezpečnostní informace
▪ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem
nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče a správně chápou
související rizika.
▪ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
▪ Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let nebo děti bez dohledu.
▪ Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
▪ Jestliže je napájecí přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn
výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Nesprávná
oprava může uživatele vystavit závažnému nebezpečí.
▪ Spotřebič provozujte pouze pomocí dodaného regulátoru teploty (termostatu).
▪ Tento spotřebič nesmí být používán v kombinaci s externím časovačem nebo dálkovým
ovládáním.
▪ Po použití všechny části očistěte a ihned odstraňte veškeré zbytky potravin.

▪ Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
▪ Před čištěním grilovací desky ve vodě musíte vyjmout regulátor teploty (termostat).
Před dalším použitím se ujistěte, že je grilovací deska v místě připojení termostatu suchá.
▪ Spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru.
▪ Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích:
– zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
– zemědělské objekty;
– pro zákazníky v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
– penziony.
Spotřebič není určený pro čistě komerční použití.
▪ VAROVÁNÍ: U tohoto spotřebiče nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné palivo.
▪ VAROVÁNÍ: nebezpečí popálení!! Když je spotřebič zapnutý, jeho kontaktní povrchy, včetně
skleněného víka, se mohou zahřát a zůstávají ještě chvíli horké i po vypnutí spotřebiče!
Před použitím
Před použitím si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Obsahuje důležité informace
o užívání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče. Pokyny uložte na bezpečném místě a v případě
potřeby předejte následným uživatelům.
Spotřebič smí být používán pouze pro určené použití v souladu s tímto návodem k obsluze.
Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
Technické údaje
Napájecí napětí: 220-240 V~, 50-60 Hz
Spotřeba: 1850 - 2200 W
Třída ochrany: I
Doplňující bezpečnostní informace
▪ Spotřebič zapojujte vždy pouze do řádně instalované uzemněné elektrické zásuvky. Přívodní kabel a
zástrčka musí být suché.
▪ Spotřebič pokládejte vždy pouze na vodorovný a pevný povrch a zajistěte, aby byl okolo spotřebiče
ze všech stran dostatek prostoru.
▪ Dbejte, aby byla během grilování odkapávací miska (5) vždy správně vložena na svém místě. Gril lze
provozovat pouze když je odkapávací miska (5) zcela zasunuta.
▪ Grilovací deska (4) musí být na spotřebiči správně umístěná a připojena k regulátoru teploty (2),
jinak se gril nepodaří zapnout.
▪ Grilovací desku (4) vždy nejprve rozehřejte, teprve na rozehřátou plochu pokládejte suroviny.
▪ Při grilování může tuk náhodně vystříknout. Z tohoto důvodu neumisťujte spotřebič na žádné citlivé
povrchy, např. leštěné stolní desky.
▪ Pozor! Je-li skleněné víko (3) zajištěno v otevřené poloze, nesmí být nikdy tlačeno vpřed nebo vzad
silou. Chcete-li víko zavřít, lehce jej vytáhněte a zavřete.
▪ Po použití spotřebič vždy vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a spotřebič nechte dostatečně
zchladnout. Teprve potom sejměte grilovací desku (4) a odkapávací misku (5).
▪ Dbejte na to, abyste grilovací desku (4) po sejmutí vždy znovu správně nasadili.
▪ Nikdy neskladujte spotřebič venku nebo ve vlhké místnosti.
▪ Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené v důsledku zneužití, nesprávné obsluhy či
nesprávné opravy. Na tyto případy se také nevztahuje nárok na záruku.
Použití
Na stolním grilu můžete připravit spoustu skvělých jídel. Ideálně se hodí například pro grilování masa,
zeleniny nebo ryb. Uzavřené skleněné víko snižuje rozstřik tuku a teplo zůstane během přípravy jídla
v zařízení.

Sestavení a zapojení
▪ Všechny části spotřebiče vybalte.
▪ Spotřebič umyjte (viz část „Čištění a údržba“).
▪ Spotřebič umístěte na stabilní vodorovný povrch v blízkosti elektrické zásuvky.
Uvedení spotřebiče do chodu
▪ Do základny grilu (1) vložte odkapávací misku (5). Do odkapávací misky (5) bude odtékat tuk a šťáva
z masa. Ujistěte se, že je odkapávací miska během grilování zcela zasunuta.
Poznámka: Gril lze provozovat pouze když je odkapávací miska (5) zcela zasunuta.
▪ Grilovací deska (4) musí být na základnu grilu vložena nejprve levou stranou pod mírným úhlem
z výšky, dokud nezapadne na místo v základně grilu. Poté musí být umístěna pravá strana grilovací
desky na základně grilu. Ujistěte se, že jsou obě strany grilovací desky správně vloženy do základny
grilu. To je nutné před vložením regulátoru teploty (2) do základny grilu.

▪ Vložte regulátor teploty do základny grilu až na doraz. Knoflík regulátoru teploty musí směřovat
nahoru.

▪ Vložte skleněné víko (3) do dvou zářezů v zadní části dna grilu pod úhlem 45° (obr. 2). Otevřete víko,
až se lehce zasune zpět do zářezů a zůstane otevřené v úhlu cca. 90°.
▪ Skleněné víko uzavřete lehkým nadzvednutím a současným zavřením. Ujistěte se, že skleněné víko
nesklouzne ze zářezů.
▪ Nyní zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Tlačítko „+“ a levý symbol úrovně tepla svítí bíle, symbol
zahřívání se rozsvítí červeně. Stiskněte tlačítko „+“, dokud se nerozsvítí všechny symboly. Jakmile je
zahřívací fáze ukončena a je dosaženo požadované teploty, symbol zahřívání se rozsvítí bíle. Poté
pomocí tlačítka „-“ vyberte nižší nastavení teploty v závislosti na grilovaném jídle (viz kapitola „Doba
grilování“).
Poznámka: Potraviny položte na grilovací desku až po předehřátí.
▪ VAROVÁNÍ: nebezpečí popálení!! Když je spotřebič zapnutý, jeho kontaktní povrchy, včetně
skleněného víka, se mohou zahřát a zůstávají ještě chvíli horké i po vypnutí spotřebiče!
Nepřilnavý povrch
Povrchu grilovací desky (4), která je citlivá na poškrábání, se nikdy nedotýkejte ostrými
nebo špičatými předměty. Při prvním použití spotřebiče se může uvolnit malé množství kouře
nebo slabý zápach. Je to způsobeno technickými důvody a tento jev je zcela normální.

Doba grilování
Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na porce nebo plátky, které nejsou příliš velké. Skleněné
víko by mělo jít snadno zavřít, aniž byste se dotkli grilovaného jídla. Maso před grilováním okořeňte,
ale sůl přidejte až poté, ztratí tak méně šťávy. Malé klobásy, křehké steaky, karbanátky, sekaná a ryby
jsou k přípravě ideální. Velmi dobrá jsou také na plátky nakrájená grilovaná rajčata, lilky či ananas.
V závislosti na velikosti může být klas kukuřice grilován celý nebo na plátky.
Silnější klobásy před tepelnou přípravou propíchněte, aby z nich při grilování nevystříkl tuk.
Doba přípravy závisí na druhu a tloušťce připravovaných surovin.
Maso ani jiné potraviny nikdy nekrájejte přímo na grilu.
Doba grilování a nastavení teploty závisí na připravovaných surovinách a na osobních preferencích.
Následující hodnoty jsou proto pouze informativní.
Poznámka: Uvedená doba přípravy se týká pouze doby grilování, nezahrnuje čas potřebný pro
předehřátí grilovací desky, pokud je zavřené víko. Po grilování snižte teplotu. Maso nebo zelenina pak
může pokračovat v dokonalém vaření se zavřeným víkem.
Hovězí steak
Vepřový plátek
Steak na hamburger
Vepřová kotleta
Jehněčí kotleta
Kuřecí plátek
Rybí filé
Zelenina
Udržování teploty

Doba grilování (minuty)
8-10
6-8
6-8
8-10
8-10
4-6
4-6
4-5

Úroveň grilování
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
5
2-3

Čištění a údržba
▪ Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a nechte spotřebič zchladnout.
▪ Jakmile zchladne grilovací plocha tak, že se jí můžete dotknout, odsajte papírovými utěrkami co
nejvíce tuku a dalších zbytků potravin.
▪ Grilovací desku vyjměte otevřením skleněného víka nebo jeho vyjmutím v úhlu otevření 45° (Obr. 1)
a odpojte regulátor teploty od grilu. Zvedněte grilovací desku na pravé straně, dokud se levá strana
také neuvolní ze základny grilu. Grilovací desku lze nyní vyjmout ze základny grilu zvednutím. (Obr. 1).

▪ Grilovací desku umývejte ve vlažné vodě pomocí přípravku a kartáče na nádobí.
Poznámka: Nepoužívejte abraziva, kovové drátěnky ani čisticí přípravky na trouby.
▪ Odkapávací misku vyjměte z těla grilu (Obr. 1).
▪ Odkapávací misku umývejte ve vlažné vodě pomocí přípravku a kartáče na nádobí.
Poznámka: Nepoužívejte abraziva, kovové drátěnky ani čisticí přípravky na trouby.
▪ Pro snadnější údržbu můžete také vložit grilovací desku do myčky na nádobí.
▪ Základnu grilu umývejte ve vlažné vodě pomocí přípravku na mytí nádobí.
▪ Před uložením spotřebič znovu sestavte. Spotřebič uchovávejte na suchém vodorovném povrchu.

▪ Regulátor teploty čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem.
VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte regulátor teploty do vody.
Poznámka: Regulátor teploty a kontakty na grilovací desce musí být před opětovným použitím
spotřebiče zcela suché.

Základna grilu (1)
Skleněné víko (3)
Žebrovaná grilovací deska (4)
Odkapávací miska (5)

Lze mýt v
myčce
ano
ano
-

Lze mýt pod tekoucí
vodou
ano
ano
ano
-

Čistěte navlhčeným
hadříkem
ano
ano
ano
ano

Spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.
Po skončení životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s běžným domácím odpadem,
ale musí být odevzdán do sběrného dvora shromažďujícího elektrické a elektronické spotřebiče pro
další recyklaci. Materiály lze recyklovat podle informací uvedených na štítku. Recyklací významně
přispějete k ochraně životního prostředí.
Adresu nejbližšího sběrného střediska si prosím vyžádejte na místním úřadě.
Text podléhá možným změnám.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na
www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.
Groupe SEB ČR
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
www.wmf.cz

