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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pokyny pro použití, údržbu a instalaci: pro svou vlastní bezpečnost 
si přečtěte všechny odstavce návodu k použití včetně souvisejících 
piktogramů.
 Tento přístroj je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti. Není určen 
pro použití v následujících případech, na které se nevztahuje záruka:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v komerčních, 
kancelářských a dalších pracovních prostředích;

- chalupy;
- pro klienty v hotelech, motelech a v jiných typech 

ubytovacích zařízení;
- prostředí, kde se poskytuje nocleh se snídaní.

Před prvním použitím odstraňte všechny obalové materiály, nálepky a 
příslušenství zevnitř i vně spotřebiče.
Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, nejsou-li tyto osoby pod dohledem nebo 
nejsou-li řádně poučeny ohledně použití spotřebiče dospělou osobou 
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se 
se zařízením nehrály, nebo ho nepoužívaly jako hračku.
Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny 
ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika 
spojená s jeho používáním. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti. Pouze 
pokud jsou starší 8 let a jsou pod dohledem dospělé osoby.
 Uchovávejte přístroj i jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
Zapnuté zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru.
  Teplota na přístupných plochách může být vysoká, když 
je zařízení v provozu. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů 
přístroje.
  Toto zařízení není určeno na provoz ve spojení s externím časovačem 
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nebo samostatným systémem na dálkové ovládání.
Před připojením spotřebiče úplně odmotejte napájecí kabel.
 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo 
jeho poprodejním servisem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
 Nepoužívejte prodlužovací šňůru. Rozhodnete-li se tak udělat, používejte 
pouze prodlužovací šňůru, která je v dobrém stavu, má zástrčku s 
uzemněním a je vhodná pro výkonovou zatížitelnost spotřebiče. Přijměte 
všechna potřebná opatření, aby se zabránilo zakopnutí o prodlužovací 
kabel.
 Spotřebič vždy zapojujte do uzemněné zásuvky.
 Ujistěte se, že elektrická instalace odpovídá příkonu a napětí, které jsou 
uvedeny na spodní straně přístroje.
 K čištění varných ploten použijte houbu, teplou vodu a mycí prostředek.
 Nikdy neponořujte přístroj, kabel či zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
VAROVÁNÍ: Neohřívejte, nebo nepředhřívejte bez 2 varných ploten 
uvnitř grilu.
Co udělat
• Pozorně si přečtěte návod, který je společný pro různé verze v závislosti na příslušenství dodávané 

s přístrojem, a mějte ho vždy po ruce.
• Pokud dojde k popálení, popálené místo ihned opláchněte studenou vodou a v případě potřeby zavolejte lékaře.
• Před prvním použitím umyjte plotny (viz bod 5), nalijte trochu kuchyňského oleje na plotny a rozetřete měkkým 

hadříkem nebo papírovou utěrkou.
• Umístěte napájecí kabel pečlivě, či už s prodlužovací šňůrou nebo bez ní tak, aby se hosté mohli volně pohybovat 

kolem stolu bez rizika zakopnutí.
• Kuchyňské výpary mohou být nebezpečné pro zvířata, která mají obzvlášť citlivé dýchací cesty jako např. ptáci. 

Doporučujeme majitelům ptáků, aby je umístili mimo kuchyň.
• Přistroj uchovávejte vždy mimo dosahu dětí!
• Před použitím zkontrolujte, zda jsou obě plochy plotny čisté.
• Aby nedošlo k poškození ploten, používejte je pouze se zařízením, pro které byly navrženy (například neumísťujte 

je do trouby, na plynové sporáky nebo elektrické varné desky atd.)
• Ujistěte se, že plotny jsou stabilní, dobře umístěny a řádně upevněny na spotřebič. Používejte pouze plotny dodané 

se zařízením nebo kupené v autorizovaném servisním středisku.
• Vždy používejte dřevěnou nebo plastovou špachtli, aby nedošlo k poškození varné plotny.
• Používejte pouze díly nebo příslušenství dodané s přístrojem nebo koupené v autorizovaném servisním středisku. 

Nepoužívejte je pro jiná zařízení nebo účely.

Co nedělat
• Nepoužívejte spotřebič venku.
• Zapnutý nebo zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
• Aby se zabránilo přehřátí přístroje, neumísťujte ho do rohu nebo pod nástěnné skříňky.
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• Spotřebič nikdy nedávejte přímo na křehký povrch (skleněný stůl, ubrus, lakovaný nábytek, atd.) 
nebo na měkký povrch, jako je například utěrka.

• Spotřebič nikdy nedávejte pod skříňku zavěšenou na stěně nebo pod polici, nebo vedle hořlavých 
materiálů, jako jsou žaluzie, záclony nebo závěsy.

• Nikdy nedávejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých nebo kluzkých povrchů; napájecí kabel 
nesmí být nikdy v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, v blízkosti zdrojů tepla 
nebo zůstat na ostrých hranách.

• Nedávejte kuchyňské náčiní na varné povrchy spotřebiče.
• Nikdy nekrájejte potraviny přímo na plotnách.
• Nepoužívejte kovové drátěnky, abrazívní drátěnky nebo drsné čisticí prášky, protože by mohlo 

dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
• Přístroj nepřemisťujte, pokud je v provozu.
• Nepřenášejte spotřebič za sržením za rukojeť nebo kovové dráty.
• Nespouštějte spotřebič, pokud je prázdný.
• Nepoužívejte alobal ani jiné předměty mezi plotnou a vařeným jídlem.
• Neodstraňujte odkapávací misku při vaření. V případě, že se odkapávací miska zaplní během 

vaření, nechte přistroj vychladnout před jejím vyprázdněním.
• Horké plotny nedávejte do vody ani na citlivé povrchy.
• V zájmu zachování vlastností vrstvy s nepřilnavým povrchem nenechávejte přístroj příliš dlouho 

zapnutý naprázdno.
• S plotnami nikdy nemanipulujte, když jsou horké.
• Nepečte potraviny zabalené v pergamenovém papíru nebo v alobalu.
• Abyste zabránili jakémukoli poškození výrobku, nikdy na něm nepřipravujte flambované pokrmy.
• Nevkládejte alobal ani žádný jiný předmět mezi varné desky a zdroj tepla.
• Nikdy neohřívejte nebo nevařte, když je gril otevřený.
• Nikdy nezahřívejte spotřebič bez varných ploten.

Rady/Informace
• Děkujeme za zakoupení tohoto zařízení, které je určeno pouze pro domácí použití.
• Pro vaši bezpečnost je spotřebič v souladu s platnými normami a předpisy - směrnice o nízkém 

napětí - elektromagnetické kompatibilitě - životním prostředí - materiálech v kontaktu s 
potravinami.

• Při prvním použití může dojít k mírnému zápachu a trochu kouře během několika prvních minut.
• Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoliv v zájmu spotřebitele změnit vlastnosti nebo použité 

díly těchto výrobků.

• Nekonzumujte potraviny, které přišly do kontaktu s částmi označenými logem .
• Pokud je vrstva surovin příliš velká, bezpečnostní systém přeruší chod spotřebiče.

Prostředí
Ochrana životního prostředí je na prvním místě!

Váš spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které mohou být obnoveny nebo 
recyklovány.

 Odevzdejte ho do místního zařízení pro sběr odpadu.
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