Stolní gril plochý a žebrovaný Lono
Sestavení
1. a) Grilovací deska, žebrovaná (model 0415330011)
b) Grilovací deska, plochá + žebrovaná (model 0415340011)
2. Základna grilu
3. Odkapávací miska
4. Ovládací kolečko
5. Uvolňovací tlačítko
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.
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“.
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.
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: 1680 - 2000 W
Spotřeba 1935 - 2300 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 (3) vždy správně vložena na svém místě.
Grilovací plocha (1a/1b) musí být na spotřebiči správně umístěná, jinak se gril nepodaří
zapnout.
Grilovací plochu (1a/1b) vždy nejprve rozehřejte, teprve na rozehřátou plochu pokládejte
suroviny.
Pozor: Pokud je spotřebič zapnutý, jeho povrch se silně rozehřívá a rozehřátý zůstává i po
jistou dobu po vypnutí!
Při grilování může náhodně vystříknout tuk. Stůl a okolní plochy proto přiměřeně chraňte.
Po použití spotřebič vždy vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a spotřebič nechte
dostatečně zchladnout. Teprve potom sejměte grilovací plochu (1a/1b) a odkapávací misku (3).
Dbejte, abyste grilovací plochu po sejmutí vždy znovu správně nasadili.
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.
Sestavování 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 těla grilu (2) vložte odkapávací misku (3) (obr. C). Do odkapávací misky (3) bude odtékat
tuk a šťáva z masa.
Grilovací plochu (1a/1b) osaďte na tělo grilu (2). Ověřte si, že je grilovací plocha (1a/1b)
správně umístěná na držáku v těle grilu (2) (obr. A). Grilovací plochu přitlačte směrem dolů,
až uslyšíte, že řádně dosedla na své místo.
Zástrčku zapojte do zásuvky, LEDkový kroužek okolo ovladače (4) se rozsvítí bíle. Rozehřejte
grilovací plochu (1a/1b): ovladač (4) nastavte na nejvyšší stupeň. LEDkový kroužek se
rozsvítí červeně. Přibližně po 10 minutách je proces předehřívání ukončený a LEDkový
kroužek svítí opět bíle. Podle připravovaných surovin může být třeba, abyste snížili
nastavení (viz část „Doba grilování“).
Poznámka: Suroviny pokládejte na gril pouze tehdy, je-li grilovací plocha řádně rozehřátá.
Poznámka: Když se grilovací plocha (1a/1b) rozehřívá, LEDkový kroužek svítí červeně.
Jakmile je dosaženo požadované teploty, začne kroužek svítit bíle.
Nepřilnavý povrch
Povrchu grilovací plochy (1a/1b), 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 kousky o tloušťce nepřekračující 3 cm. Před
grilováním maso okořeňte, pokud ho však osolíte až po grilování, uchová se uvnitř více šťávy.
Stolní gril se hodí na přípravu párků a klobás, křehkých steaků, karbanátků, sekané a ryb.
Velmi dobrá jsou také na plátky nakrájená grilovaná rajčata, lilky či ananas.
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 plochy.
Hovězí steak
Vepřový steak
Hamburger
Vepřová kotleta
Jehněčí kotleta
Kuřecí steak
Rybí filet
Zelenina
Udržování teploty

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

Nastavení ovladače
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 (1a/1b) tak, že se jí můžete dotknout, odsajte papírovými
utěrkami co nejvíce tuku a dalších zbytků potravin.
Při snímání grilovací plochy (1a/1b) stiskněte uvolňovací tlačítko (5). Grilovací plochu lze
z těla grilu (2) snadno sejmout (obr. B).
Grilovací plochu (1a/1b) umývejte ve vlažné vodě pomocí přípravku a kartáče na nádobí.
Poznámka: Nepoužívejte abraziva, kovové drátěnky ani čisticí přípravky na trouby.
Odkapávací misku (3) vyjměte z těla grilu (2) (obr. C).
Odkapávací misku (3) 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 plochu (1a/1b) a odkapávací misku (3) do myčky
na nádobí.
Tělo grilu (2) je třeba otřít vlhkým hadříkem a řádně osušit.
Před uložením spotřebič znovu sestavte. Spotřebič uchovávejte na suchém vodorovném
povrchu.
Grilovací plocha (1a/1b)
Tělo grilu (2)
Odkapávací miska (3)
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

