CZ

Multi Grill 5v1
MODEL NO.: WY-001
Návod k použití

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu.
Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Při používání tohoto elektrického přístroje vždy dodržujte základní
bezpečnostní předpisy, včetně následujících:
1. Přečtěte si pečlivě celý návod k použití.
2. Přístroj je určen pro použití ve vnitřních prostorách.
3. Pokud přístroj nepoužíváte, vyměňujete díly příslušenství, čistíte přístroj nebo pokud přístroj nefunguje správně,
vždy odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Elektrickou zástrčku vytahujte tahem za zástrčku, ne za
kabel. Před vyndáním a umístěním dílů příslušenství, vždy nejprve vyčkejte, dokud přístroj nevychladne.
4. Přístroj není určen pro použití dětmi a osobami s omezenými mentálními schopnostmi, případně je třeba zajistit
dozor za ně zodpovědné dospělé osoby.
5. Kabel umístěte tak, aby se nelámal přes okraj kuchyňské linky, stolu, apod. Kabel se nesmí dotýkat horkých
ploch.
6. Pokud je přívodní kabel poškozen, je třeba přístroj dále nepoužívat a zajistit jeho výměnu v kvaliﬁkovaném
servisu, vyvarujete se nebezpečí zranění elektrickým proudem!
7. Používejte pouze originální příslušenství a přístroj nijak neupravujte, jinak hrozí nebezpečí zranění.
8. Pamatujte, že pokud budete nepozorní, potraviny uvnitř se mohou začít pálit.
9. Neumísťujte přístroj v blízkosti nebo pod předměty, které by mohly začít snadno hořet, jako záclony apod.
10. Buďte maximálně opatrní, pokud přemisťujete přístroj, který obsahuje horké tekutiny nebo jiný horký obsah.
11. Přístroj a jeho přívodní elektrický kabel udržujte z dosahu horkých zdrojů, přímého slunečního záření, vlhka,
ostrých rohů apod..
12. Pokud přístroj používáte, nenechávejte jej bez dozoru.
13. Nepoužívejte tento přístroj venku.
14. Přístroj nesmíte ponořit pod proud vody, do vody nebo jiných tekutin. Nepoužívejte přístroj, pokud máte
mokré ruce.
15. Pokud přijde přístroj do kontaktu s tekutinami, vodou, ihned vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
16. NIKDY NEDÁVEJTE přístroj do vody.
17. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než byl zkonstruován.
18. Před zapojením do elektrické zásuvky vyjměte z přístroje všechen obalový materiál.
19. Nenechávejte gril zapnutý naprázdno

zajišťovací západka

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
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SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
1. Nedotýkejte se horkých plotýnek, během použití, i nějakou dobu po použití, jsou extrémně horké.
2. Během použití umístěte přístroj na horku odolný povrch.
3. Neumísťujte přímo pod kuchyňskou skříňku, horký nahoru stoupající vzduch by mohl způsobit poškození
materiálu linky.
4. Při otevírání vrchní části buďte opatrní, jelikož ihned po otevření vrchní části se vyline ven horká pára.
5. Vyvarujte se nebezpečí vzniku ohně. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Dávejte pozor, aby se přístroj
nedotýkal materiálů, které by se mohly vznítit (záclony apod.).
6. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní instrukce, vyvarujte se nebezpečí vzniku ohně či úrazu elektrickým proudem.
7. Do přístroje nedávejte žádné hořlavé materiály.
8. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.

BĚHEM PRVNÍHO ZAPNUTÍ SE NEPŘILNAVÝ POVRCH TZV. VYPALUJE.
POZNÁMKA: Před prvním pečením v přístroji na toto pamatujte a před prvním pečením, grilováním, proveďte
následující:
1. Potřete nepřilnavý povrch plotýnek (část, která se bude dotýkat jídla) lehkou vrstvou másla či oleje.
2. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky, dejte na plotýnku plátek toustového chleba a zavřete.
3. Po 10 minutách odpojte přístroj z elektrické zásuvky, vyndejte chléb a plotýnky nechte vychladnout.
4. Plotýnky vyndejte a omyjte za použití saponátu pod teplou vodou. Postup opakujte se všemi plotýnkami.

VÝMĚNA PLOTÝNEK
VAROVÁNÍ:
Před výměnou plotýnek, vyčkejte, dokud plotýnky uvnitř přístroje nevychladnou.
Pro výměnu plotýnek:
1. Stlačte a podržte uvolňovací tlačítka umístěná uvnitř přístroje, aby se plotýnky odemkly a šly vyjmout.
2. Vyndejte plotýnky a nasaďte jiný požadovaný typ plotýnek.

POUŽITÍ
1. Zapojte přístroj do 230V ~ 50Hz elektrické zásuvky. Přiklopte vrchní část a nechte plotýnky předehřát. Červená
kontrolka (POWER) indikuje zapojení do elektrické sítě. Zelená kontrolka (READY) indikuje, že plotýnky už jsou
nahřáté a připravené k použití.
2. Nechte vrchní část zavřenou, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka.
• Než se plotýnky nahřejí, připravte si ingredience.
• Pro přípravu sendvičů potřebujete dva plátky toustového chleba a ingredience na náplň mezi ně.
• Strany toustového chleba, které budou v kontaktu s plotýnkami, namažte lehce máslem.
3. Jakmile uvidíte, že se rozsvítila zelená kontrolka, položte připravené pokrm na horké spodní plotýnky.
• Lze připravovat také pokrm jen na jedné plotýnce.
4. Vrchní část s horními plotýnkami můžete přiklopit.
5. Když je pokrm tepelně upraven, vyndejte jej. Pro vyndání používejte náčiní, které povrch nepoškrábe (dřevěné,
silikonové). Nepoužívejte kovové, ostré či abrazivní kuchyňské náčiní, nepřilnavý povrch by se mohl poškrábat
a zničit.
6. Pokud připravujete další sendviče k pečení, nechte vrchní část zavřenou, než je budete mít připraveny.

UŽITEČNÉ RADY
1. Na nepřilnavém povrchu je vhodné používat máslo či olej.
2. Nepoužívejte příliš mnoho másla/spreje s kuchyňským olejem/oleje, sendvič či waﬄe by se dobře nepropekly.
3. Nepřeplňujte plotýnky, přebytečný obsah by se mohl vylít ven.
4. Náplň se může vylít ven, proto umístěte sendvič správně, aby sendvičové plotýnky dobře těsnily.
5. Aby sendvičové plotýnky dobře těsnily, během přípravy nerozmísťujte náplň sendviče příliš ke kraji toustového
chleba.
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ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před vyndáním horkých plotýnek vyčkejte, dokud nevychladnou. Povrch je velmi horký a mohli
byste se popálit!
1. Než začnete čistit jakoukoli část přístroje, ujistěte se, že je přístroj vytažen z elektrické zásuvky a plotýnky už
vychladly.
2. Pro vyjmutí plotýnek je třeba stlačit a podržet uvolňovací tlačítka, jak bylo popsáno výše.
3. Plotýnky omyjte za použití saponátu pod teplou vodou a osušte je. Plotýnky lze mýt i v myčce na nádobí.
4. Skelet přístroje lze utřít měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte drátěnky, zdrsněnou stranu houbiček či jiné
abrazivní čističe jakéhokoli druhu.
5. Pokud do prostoru pod topnými tělesy ukápl tuk, vytřete navlhčeným hadříkem a poté řádně osušte. Nikdy
nepoužívejte drátěnky, čističe, detergenty na jakoukoli část přístroje.

Technické údaje:
Jmenovité napětí:
Frekvence:
Jmenovitý příkon:
Třída ochrany:

AC 230V
50Hz
750W
IPX 0

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 odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete 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 nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 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, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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