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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, 
dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek 
zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a 
upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje 
na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR 
kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému 
manuálu a ďalším informáciám o produkte. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kód produktu 10033448 

Napájanie 220-240 V ~ 50/60 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko. 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi 
európskymi normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

• Pripojte zariadenie tak, aby bola sieťová zástrčka vždy ľahko prístupná. 
• Pravidelne kontrolujte sieťový kábel, či nie je poškodený. Ak je kábel 

poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho zákazníckym servisom alebo 
podobne kvalifikovanou osobou. 

• Všetky opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní technici, 
nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. 

• Nepripájajte zariadenie k externým časovačom alebo diaľkovo ovládaným 
zásuvkám. 

• Zariadenie, napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody alebo do inej 
tekutiny. 

• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami. 
• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel. 
• Nepoužívajte kábel ako madlo. 
• Kábel položte tak, aby oňho nikto nemohol zakopnúť. 
• Nedovoľte, aby kábel prechádzal cez ostré hrany. 
• Nepoužívajte zariadenie vo vlhkých priestoroch alebo v daždi. 
• Zariadenie umiestnite tak, aby nemohol spadnúť do vody. Ak spadne do 

vody, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a až potom sa 
dotknite spotrebiča. 

• Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. 
• Udržujte spotrebič mimo otvoreného ohňa a zdrojov tepla. 
• Deti staršie ako 8 rokov, osoby s mentálnym a telesným postihnutím smú 

prístroj používať len vtedy, ak boli dôkladne oboznámení s jeho funkciami a 
bezpečnostnými opatreniami od nadriadených osôb. 

• Udržujte deti mimo dosahu grilu a nenechávajte spotrebič počas 
prevádzky bez dozoru. 

• Umiestnite zariadenie na plochý a stabilný povrch. 
• Uistite sa, že okolo grilu nie sú žiadne ľahko horľavé predmety alebo materiály. 
• Udržujte spotrebič aspoň 30 cm mimo stien. 
• Počas prevádzky sa nedotýkajte roštu grilu alebo iných horúcich povrchov. 
• Nepremiestňujte zariadenie, kým úplne nevychladlo. Zariadenia sa dotýkajte 

iba za rukoväte ktoré sú na to určené. 
• Zariadenie umiestnite len na povrchy, ktoré nie sú citlivé na teplo. 

Zariadenie umiestnite tak, aby nebol príliš blízko okraja. 
• Aby ste zabránili hromadeniu tepla, neumiestňujte spotrebič priamo pod 

kuchynské skrinky alebo police. 
• Neumiestňujte spotrebič na varnú dosku. 
• Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám ani počasiu. 
• Gril nikdy nenapĺňajte kvapalinami. 
• Ak sú akékoľvek časti poškodené, gril ďalej nepoužívajte. 
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POPIS PRODUKTU 

Teplomer Rukoväť 

Kryt 

Pant mriežky 

Kryt zásuvky 

Zberná nádoba na tuk 
 Ovládací 
gombík 

Puzdro 

Stôl         Stojanová trubica 

Mriežka grilu 

Nohy 

Skrutka s motýlikom 

Pracka 

puzdra 
Stôl 

Hák 

Poistka 

Sieťový 
kábel Podporné trubice 

Koleso Oporná noha 
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MONTÁŽ 

Technické vybavenie 

(N1) Skrutka (x4) (N3) Skrutka (x3) (N3) Podložka a Matica 
(x3) 

(N2) Podložka, Matica a 
Skrutka (2 sady) 

(C) R Pero (x2) (S1) Skrutka s 
motýlikom 

(x1) 

Vyberte rám a príslušenstvo z obalu. 
Umiestnite držiaky rámu (Z1) na 
zakrivenú trubicu a upevnite ich k 
trubici dvoma skrutkami (N1). 
Nasuňte os kolesa (a) cez dva otvory 
umiestnené na koncoch trubíc. 

Pripevnite kolesá (b) na obe strany 
nápravy (a). 
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Na každom konci osi sú dva otvory 
(a). Upevnite objímku v tvare R (c) 
cez otvory (a) na upevnenie kolies. 

Zarovnajte tri hroty a zatlačte kryty 
(d) na kolesá (b).
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Otvorte vozík: 
Umiestnite pravú nohu na stred 
opornej trubice (I). Pravou rukou 
zdvihnite stôl (II) a ľavou rukou 
vytiahnite trubicu (III) smerom 
nahor. Trubicu (III) zasuňte pod stôl. 

Zatvorenie vozíka: 
Umiestnite pravú nohu na stred 
opornej trubice (I). Držte stôl (II) 
pravou rukou a pomaly spustite 
trubicu (III) smerom nadol. Dávajte 
pozor, aby ste si neprivreli prsty! 

Po otvorení vozíka okamžite 
nastavte bezpečnostnú poistku (f). 
Vozík je vybavený automatickým 
zámkom. Stlačte pružinu (e) a 
zahnutý háčik 
(f) zaveste do predĺženia pružiny (e). 
Opäť uvoľnite pružinu. Rozťahuje sa a
blokuje bezpečnostný zámok. 

Poznámka: Pri grilovaní alebo 
presúvaní sa uistite, že 
bezpečnostný zámok je vždy 
zatvorený. Počas prevádzky 
spotrebiča sa nepokúšajte háčik 
otáčať alebo ťahať. 
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Najskôr odstráňte skrutku z potrubia. Namontujte konzolu (G1) na rúru. Potom 
namontujte podpornú trubicu (G2) na trubicu. Tam je polohovací otvor (IV) na 
podpornej trubici (G2), kde je puzdro neskôr upevnené. Držiak (G1) a nosnú 
trubicu (G2) utiahnite skrutkami a maticami. 
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Puzdro (h) nasuňte na nosnú trubicu 
(G2). Zarovnajte polohovací výstupok 
na puzdre s polohovacím otvorom (IV). 
Pripevnite puzdro k vozíku pomocou 
skrutky (S1). Držiak grilovacej platničky 
(L) zarovnajte s vybraním (M) na kryte 
a potom vložte mriežkovú platňu (K) 
do skrinky. Ak chcete grilovaciu platňu
neskôr vybrať, zdvihnite 
ju mierne doprava a držiak 
(L) vytiahnite šikmo z vybrania (M). 
Keď neskôr vyberiete puzdro z nosnej 
trubice (g), opatrne nasaďte na nosnú
trubicu (I), pridržte rukoväte skrinky a 
vyberte ju. 

Nasaďte kryt . Držte kryt za rukoväť 
(p) a zasuňte závesy (O) do otvorov 
(Q) základne. Keď neskôr odstránite 
kryt, otvorte kryt pod uhlom 45 ° a 
uvoľnite závesy 
(O) z otvorov (Q). Kryt musí byť 
otvorený pod uhlom 45 °, aby 
mohol byť odstránený. 

Zasuňte pero (n) snímača teploty do 
zásuvky. Zapojte zástrčku do zásuvky. 
Ak odstránite vymeniteľný regulátor 
teploty neskôr, podržte ho za základňu, 
neťahajte za kábel. 

Poznámka: Položte napájací kábel 
tak, aby oňho nikto nezakopol a 
nezabudnite ho po použití odstrániť. 
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Odnímateľné veko uľahčuje 
používanie a čistenie grilu. 

 
Poznámka: Ak chcete kryt zatvoriť 
alebo otvoriť, držte ho vždy LEN  za 
rukoväť. Dávajte pozor, aby ste sa 
nepopálili, pretože veko sa pri 
grilovaní zahrieva! 

Vložte zbernú nádobu na tuk (j) do 
dodaného držiaka na zadnej strane 
krytu (h). 
Na bezpečné zaistenie zbernej 
nádoby na tuk vyrovnajte otvor v 
zbernej nádobe s polohovacím 
výčnelkom umiestneným v strede 
krytu. Na uľahčenie čistenia je 
možné zbernú nádobu na tuk 
naplniť 
malým množstvom vody. Keď 
vyberáte zbernú nádobu na tuk, 
vyberte nádobu z polohovacieho 
výčnelku. 

 
Poznámka: Kapacita zbernej nádoby 
na tuk je 0,3 litra. Po naplnení 
nádoby vylejte tuk. Povrch zbernej 
nádoby na tuk je veľmi horúci. 
Používajte pri tom žiaruvzdorné 
rukavice. 
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Ak pohybujete sklopeným 
vozíkom alebo ak sa 
zariadenie nepoužíva, kryt 
uzamknite sponou (W) 
umiestnenou na kryte. 
Uistite sa, že západka (V) 
je pevne utiahnutá. 

Namontujte stôl (R). Držte stôl (R) 
pevne a palcami stlačte dva kolíky (S). 
Potom vložte do trubice (T). Neskôr, 
pred zložením vozíka, odložte stôl (R). 
Zatlačte kolíky (S) a opatrne vytiahnite 
trubicu (T). 
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ZAPNUTIE A PREVÁDZKA 

Pred prvým použitím zariadenia 

Odstráňte obal a vyčistite grilovaciu dosku, zbernú nádobu na tuk a veko. 

Prevádzka 

1 Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. 
2 Nastavte regulátor teploty na požadovanú teplotu. (Zariadeniu trvá zvyčajne 

3 minúty kým sa zahreje.) 
3 Po dosiahnutí požadovanej teploty sa kontrolka teploty vypne. 
4 Položte jedlo na grilovaciu platňu. 

Časy varenia 

V tabuľke sú uvedené odporúčané časy varenia. Skutočná doba varenia sa však líši v 
závislosti od veľkosti a hmotnosti jedla a závisí aj od toho, či grilujete s vekom alebo 
bez neho. 

Potraviny na grilovanie Nastavenie teploty Časy varenia 

Steak/hovädzie 5 15-20 minút

Jahňacie 5 12-18 minút

Kuracie kúsky 5 25-30 minút

Rebierka 5 20-25 minút

Kuracie krídla 5 15-20 minút

Bravčové 4-5 9-10 minút

Celá ryba 5 12-15 minút

Kebab 3-4 10-12 minút

Rôzne klobásy 3-4 12-15 minút
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Poznámka: Gril má antiadhézny (nelepivý) povlak. Nepoškrabte tento povlak 
počas grilovania alebo čistenia. 

Tipy na grilovanie 

• Vaše mäso bude jemnejšie v prípade, že ho marinujete cez noc pred 
varením (marináda je vždy vyrobená z oleja (na pridanie šťavnatosti), octu
(na zjemnenie) a zmesi korenín). 

• Na otáčanie grilovaného jedla vždy používajte kliešte alebo nejakú formu lyžice 
(otáčaním potraviny pomocou vidličky ju vysušíte a poškodíte nepriľnavú 
vrstvu). 

• Počas grilovania otočte mäso a ryby iba raz. Nemusíte ho otáčať viac ako
Jedenkrát, pretože priveľa otáčania jedlo vysuší. 

• Mäso nikdy nevarte príliš dlho. Dokonca aj bravčové mäso je lepšie, ak 
sa podáva, keď je ešte trochu ružové a šťavnaté. 

• Ak sa varené jedlo lepí na grilovaciu dosku, občas doštičku pretrite kusom 
kuchynského papiera namočeným v oleji. 

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 

• Odpojte zariadenie od elektrickej siete.
• Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Vyberte odnímateľný regulátor teploty zo zásuvky spotrebiča.
• Vyčistite grilovaciu dosku a zbernú nádobu na tuk teplou vodou na umývanie 

riadu a vlhkou handričkou. Nepoužívajte drôtenku z ocele, kefy alebo 
abrazíva, aby ste zabránili poškodeniu povrchu grilu. 

• Vyčistite vonkajšiu časť spotrebiča vlhkou handričkou. Škvrny od zuku je 
možné odstrániť jemným čistiacim prostriedkom. 

POKYNY K LIKVIDÁCII 

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento 
symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že 
výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe 
smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Zabezpečením správnej 
likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej 
likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii 
tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na 
odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 
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