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Gratulujeme 
vám k zakúpeniu vášho nového kontaktného grilu GR 4011.

2GRATULUJEME
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme 
predovšetkým na vašu bezpečnosť.
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny: 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA VÁŠHO KONTAKTNÉHO GRILU GR 4011

VAROVANIE!
PO UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY 
DOCHÁDZA K ZAHRIEVANIU HORNÉHO 
KRYTU. NEDOTÝKAJTE SE ZOHRIATEHO 
POVRCHU. KE ZDVIHNUTIA HORNÉ DOSKY 
POUŽIVAJTE VÝLUČNE MADLA! PO VYPNUTIE 
PRÍSTROJA ZOSTANE HORNÝ KRYT EŠTE 
URČITÚ DOBU ZAHRIETY. PRED AKOUKOĽVEK 
ĎALŠIE MANIPULOVANIE NECHAJTE PRÍSTROJ 
VYCHLADNÚŤ.
AK SA OCITNÚ VAŠA POKOŽKA DO KONTAKTU 
SO ZAHRIATYMI POVRCHU, HROZÍ POPÁLENIU!

•  Pred uvedením do prevádzky si prečítajte všetky 
pokyny a uložte si ich na prípadné ďalšie použitie.

•  Pred použitím celkom odviňte napájací kábel.

•  Pred prvým použitím odstráňte z grilu všetky obaly, 
reklamné štítky/etikety.

•  Kontaktný gril nestavajte na okraj pracovnej dosky 
alebo stola. Uistite sa, že je povrch, na ktorý gril 
umiestnite, rovný, čistý a suchý. 

•  Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola 
alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúceho povrchu 
ani sa zamotať.

•  Nestavajte kontaktný gril na horúci plynový alebo elektrický
sporák ani do jeho blízkosti, prípadne do miest, kde by sa 
dotýkal horúcej rúry.

•  Kontaktný gril nepoužívajte v blízkosti stien, políc, 
záclon a iných ľahko zápalných materiálov, alebo pod
nimi.

•  Pri použití kontaktného grilu musí byť zaistený 
dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu po 
všetkých jeho stranách. 

•  Kontaktný gril nepoužívajte na povrchu, ktorý by 
sa mohol teplom poškodiť. V prípade, že ho budete 
používať na takom povrchu, umiestnite pod neho 
teplovzdornú podložku.

•  Pred použitím sa uistite, že je kontaktný gril správne 
zložený.

•  Pri nastavovaní výšky hornej dosky kontaktného grilu 
buďte opatrní.

•  Počas prevádzky nenechávajte kontaktný gril bez
dozoru.

•  Na kontaktný gril neodkladajte žiadne predmety.

•  Ak nebudete kontaktný gril používať alebo ak sa ho 
chystáte vyčistiť, presunúť, uložiť na jeho miesto, 
vždy ho najskôr odpojte od zdroja energie.

•  Tento prístroj nie je určený na to, aby ho 
používali malé deti alebo nemohúce osoby bez 
zodpovedajúceho dozoru.

•  Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa 
s prístrojom nehrali. 

•  Neponárajte napájací kábel, zástrčku ani prístroj do 
vody alebo inej tekutiny.

•  Prístroj je určený iba na domáce použitie. 
Nepoužívajte tento prístroj na iný účel, než na ktorý 
je určený. Nepoužívajte ho v pohybujúcom sa vozidle 
ani na lodi. Nepoužívajte ho vonku.

•  V záujme zvýšenia bezpečnosti pri použití elektrických 
zariadení, odporúčame inštaláciu prúdového chrániča 
(ochranný vypínač). Je vhodné nainštalovať do 
elektrického obvodu, ku ktorému je zariadenie pripojené,
ochranný vypínač s kapacitou neprekračujúcou 30 mA 
reziduálneho prúdu. Kontaktujte svojho elektrikára.

 Akákoľvek iná údržba, než je čistenie, by mala byť
vykonávaná iba autorizovaným servisom.

•  Neklaďte nič na horný kryt kontaktného grilu, pokiaľ 
je zatvorený, pokiaľ je v prevádzke, pokiaľ je uložený.

•  Pokiaľ nebudete kontaktný gril používať alebo sa 
ho chystáte vyčistiť, presunúť, uložiť na jeho miesto,
vždy ho najskôr vypnite, odpojte od zdroja energie 
a nechajte vychladnúť. 

•  Vonkajší povrch a grilovacie dosky udržujte čisté. 
Dodržujte presne pokyny pre starostlivosť a čistenie. 

•  Pravidelne kontrolujte napájací kábel, zástrčku 
a celý prístroj, či nie sú poškodené. Ak by došlo 
k poškodeniu, okamžite prestaňte prístroj používať 
a odovzdajte ho do najbližšieho autorizovaného 
servisu na preskúmanie, opravu alebo výmenu 
poškodených častí, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie. 

PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE JE NAPÁJACÍ KÁBEL CELKOM ODVINUTÝ.
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 UPOZORNENIE: Horúci povrch
Teplota prístupného kovového povrchu sa 
môže zahriať na vyššiu teplotu pri použití 
prístroja. 
•  Tento prístroj nie je určený na to, aby ho

používali malé deti alebo nemohúce osoby bez
zodpovedajúceho dozoru.

•  Mladšie deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s prístrojom nehrali.

•  Tento spotrebič môžu používať deti vo
veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo
boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným
nebezpečenstvám.

•  Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
•  Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú

vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov
a pod dozorom.

•  Deti  mladšie  ako   8   rokov   sa   musia   držať 
mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
Spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom
externého časovača alebo samostatného systému
diaľkového ovládania.
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Rebrovaná spodná doska 
s nepriľnavou povrchovou úpravou 

Štýlový antikorový dizajn 

Príkon 2200 W 

Vyberateľná miska 
na odkvapkávanie 
šťavy 

Nepriľnavý povrch Quantanium 
odolný proti poškriabaniu 

Horná doska s nastaviteľnou výškou 

Kontrolky zapnutia a pripravenosti 

Elektronický 
ovládač teploty 

Priestor pre uskladnenie 
napájacieho kábla 

Vyklápacie nožičky 
pre nastavenie sklonu 

spodnej dosky 

Rebrovaná horná doska 
s nepriľnavou povrchovou úpravou 

Zámka/
Nastavenie 

výšky hornej 
dosky 
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POUŽITIE VÁŠHO KONTAKTNÉHO GRILU GR 4011

Pred použitím odstráňte z kontaktného grilu 
všetky reklamné štítky/etikety a obalové 
materiály. Skontrolujte, že sú grilovacie dosky 
kontaktného grilu čisté. V prípade potreby 
ich utrite vlhkou utierkou.

GRILOVANIE
1.  Zapojte napájací kábel do zásuvky 

230/240 V. Rozsvieti sa červená kontrolka 
zapnutia ‚On‘.

2.  Pre rýchle zahriatie grilovacích dosiek 
nastavte ovládač teploty do polohy ‘Steak 
Sear’.

3.  Grilovacie dosky nechajte predhriať. 
Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

4.  Na spodnú dosku umiestnite mäso alebo 
inú potravinu vhodnú na grilovanie.

Ak chcete grilovať mäso alebo inú potravinu 
iba z jednej strany, môžete nechať hornú dosku 
odklopenú.

POZNÁMKA

5.  Pomocou držadla priklopte hornú dosku.
Ak chcete dosiahnuť rebrovaný vzor na 
grilovanom pokrme, ovládač nastavenia 
výšky hornej dosky musí byť nastavený 
v pozícii LOW (nízkej). Horná doska 
tak bude spočívať na mäse alebo inej 
potravine, ktorú grilujete.

6.  Hneď ako je pokrm hotový, otvorte hornú 
dosku pomocou držadla. Pokrm zložte 
pomocou umelohmotnej obracačky. 
Nepoužívajte kovové kliešte, obracačky, 
nôž alebo iné ostré kovové kuchynské 
náradie, mohli by poškodiť nepriľnavú 
povrchovú úpravu grilovacích dosiek.

Zelená kontrolka pripravenosti ‘Ready’ sa bude 
počas grilovania rozsvecovať a zhasínať, čím je 
signalizované udržovanie správnej teploty.

POZNÁMKA

Pri prvom použití vášho kontaktného grilu 
môžete zaznamenať nepatrný dym. To je 
spôsobené prvým zahriatím niektorých 
súčastí. Nemusíte sa znepokojovať.

PRÍPRAVA SENDVIČOV
1.  Zapojte napájací kábel do zásuvky 

230/240 V. Rozsvieti sa červená kontrolka 
zapnutia ‚On‘.

2.  Nastavte ovládač teploty do polohy 
‘Sandwich’.

3.  Grilovacie dosky kontaktného grilu 
nechajte predhriať.

4.  Počas predhrievania dosiek pripravte 
sendvič(e) a hneď ako sa rozsvieti zelená 
kontrolka, môžete položiť sendvič(e) na 
spodnú dosku. Vždy klaďte sendviče do 
zadnej časti spodnej dosky.

5.  Pomocou držadla priklopte hornú dosku. 
Unikátny systém zavesenia hornej dosky 
umožňuje rovnomerné pritlačenie hornej 
dosky na sendvič(e). Aby boli sendviče 
správne zapečené, ovládač nastavenia 
výšky hornej dosky musí byť nastavený 
v pozícii LOW (nízkej).

6.  Zapekanie trvá asi 5 - 8 minút. Presný čas 
zapekania sa líši podľa chuti. Závisí tiež 
na druhu použitej náplne.

7.  Hneď ako sú sendviče hotové, 
otvorte hornú dosku pomocou 
držadla. Sendvič(e) zložte pomocou 
umelohmotnej obracačky. Nepoužívajte 
kovové kliešte, obracačky, nôž alebo iné 
ostré kovové kuchynské náradie, mohli by
poškodiť nepriľnavú povrchovú úpravu 
grilovacích dosiek.
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Grilovacie dosky kontaktného grilu nechajte 
vždy predhriať. Hneď ako sa rozsvieti zelená 
kontrolka pripravenosti ‘Ready’, môžete 
začať s grilovaním potravín alebo zapekaním 
sendviča.

POZNÁMKA

NASTAVENIE VÝŠKY HORNEJ DOSKY
Váš kontaktný gril je vybavený funkciou, 
ktorá umožňuje zaistiť hornú dosku v určitej 
výške nad spodnou doskou.
Vďaka tejto funkcii je možné použiť váš 
kontaktný gril na grilovanie krehkých 
potravín ako napr. rýb alebo pečiva na 
hamburgery bez toho, aby na ne bola horná 
doska pritlačená.

1.  Zapojte napájací kábel do zásuvky 
230/240 V. Rozsvieti sa červená kontrolka 
zapnutia ‚On‘. Ovládač   teploty nastavte 
do požadovanej polohy. Grilovacie dosky 
kontaktného grilu nechajte predhriať.

2.  Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, umiestnite 
potraviny, ktoré chcete grilovať, na 
spodnú dosku.

3.  Pomocou držadla pridvihnite hornú 
dosku a posunutím ovládača nastavenia 
výšky dopredu alebo dozadu nastavte 
požadovanú výšku (pozrite Obr. 1). Výšku 
je možné nastaviť od LOW (nízka) po 
HIGH (vysoká).

4.  Pomocou držadla priklopte hornú dosku, 
až sa zastaví v polohe, ktorá je nastavená 
pomocou posuvného ovládača 
nastavenia výšky.

5.  Horná doska bude mierne opekať 

potraviny.

Polohu hornej dosky kontaktného grilu je 
možné tak prispôsobiť hrubým alebo tenkým 
potravinám pomocou posuvného ovládača 
nastavenia výšky.

POZNÁMKA

Obr. 1.

POUŽITIE VYKLÁPACÍCH NOŽIČIEK
Váš kontaktný gril GR 4011 je vybavený 
vyklápacími nožičkami, ktoré zaistia taký 
sklon spodnej dosky, aby z nej neskĺzavali 
napr. párky, pričom je stále zaistené 
odkvapkávanie maximálneho množstva tuku. 
Jednoducho nožičky vyklopte a zaistíte tak 
menší sklon spodnej dosky. Táto poloha je 
tiež vhodná na zapekanie sendvičov.

Obr. 2.
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ELEKTRONICKÝ OVLÁDAČ TEPLOTY
Váš kontaktný gril GR 4011  je vybavený 
ovládačom teploty, ktorý umožňuje prípravu 
rôznych druhov pokrmov.

Nastavenie ‚Steak Sear‘ (pozrite obr. 3) je 
vhodné na grilovanie mäsa a iných potravín.

Obr. 3.

Nastavenie ‚Sandwich‘ (pozrite obr. 4) je 
vhodné na zapekanie sendvičov.

Obr. 4.

Variabilné ovládanie teploty vám umožňuje 
zvoliť si teplotu vhodnú na grilovanie vami 
vybraných potravín.

TIPY PRE DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH 
VÝSLEDKOV PRI GRILOVANÍ MÄSA
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov 
grilovania použite plátky mäsa také hrubé, 
aby na nich horná doska spočívala, keď je 
kontaktný gril zatvorený.

ODPORÚČANÉ DRUHY MÄSA
Hovädzie  roštenka, zadné, vysoký 

roštenec, rezeň
Baranie  steaky z jahňacieho stehna, 

rezeň, panenka, plátky alebo 
kocky

Bravčové  roštenec, rebierka, steak zo 
stehna, rezne, kocky

•   Môžete použiť tiež tuhšie mäso ako 
hovädzie pliecko, steak z horného šálu 
alebo baraniu krkovičku. Ak chcete mäso 
zjemniť, nechajte ho pár hodín alebo cez 
noc marinovať vo víne alebo octe.

•  Pred grilovaním mäso nesoľte. Soľ by 
vysušila šťavu a mäso by bolo tuhšie.

•  Skôr, než začnete s grilovaním 
marinovaného mäsa, najskôr ho 
zbavte prebytočnej marinády a utrite 
kuchynským papierom. Niektoré 
marinády obsahujú vysoké množstvo 
cukru, ktorý by sa pri pečení mohol 
pripiecť na dosky kontaktného grilu.

•  Nevysušujte mäso príliš dlhým 
grilovaním, obzvlášť bravčové je lepšie 
podávať vnútri ružové a šťavnaté.

•  Neprepichujte mäso vidličkou počas 
grilovania. Spôsobíte tým vytekanie šťavy 
a mäso potom bude tuhšie a suchšie.

•  Na odoberanie rybieho mäsa použite 
plochú a teplu odolnú umelohmotnú 
obracačku.

•  Ak budú párky predvarené, nemusíte ich 
pred grilovaním prepichovať.



SPRIEVODCA GRILOVANÍM
Grilovanie je zdravý a efektívny spôsob varenia. Uvedené časy prípravy sú približné a budú sa 
líšiť v závislosti na hrúbke jednotlivých potravín.
Neodporúčame používať tento kontaktný gril na grilovanie mäsa s hrubými kosťami, napríklad 
kotlety s kosťou.

POTRAVINY ČAS PRÍPRAVY
Hovädzie

• roštenec

• steak ako minútka 
• hamburgery

3 minúty (stredne prepečený)
5 - 6 minút (dobre prepečený)
1 - 2 minúty
4 - 6 minút

Bravčové
• vysoký roštenec
• steaky z panenky
• plátky (na rezne)

4 - 6 minút

Jahňacie
• panenka
• plátky
• rezne zo stehna

3 minúty
4 minúty
4 minúty

Kuracie
• rezne z pŕs
• rezne zo stehien

6 minút, alebo až budú prepečené
4 - 5 minút, alebo až budú prepečené

Klobásy / párky
• tenké
• hrubšie

3 - 4 minúty
6 - 7 minút

Sendvič alebo focaccia 3 - 5 minút, alebo do zlatista
Zelenina nakrájaná na plátky s hrúbkou 
1 cm

• baklažán
• cuketa
• sladké zemiaky

3 - 5 minút

Morské plody
• rybie fi lé
• plátok z ryby
• chobotnice (očistené)
• krevety
• mušle

2 - 4 minúty
3 - 5 minút
3 minúty
2 minúty
1 minúta

9 SPRIEVODCA GRILOVANÍM
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AKO SPRÁVNE PRIPRAVIŤ STEAK

Umenie správne pripraveného steaku 
spočíva len v niekoľkých krokoch a pomocou 
nižšie uvedených postupov tak budete môcť 
kedykoľvek pripraviť ten pravý steak, ktorý 
máte vy alebo vaši priatelia radi. 

Rare (Krvavý)
V závislosti od výšky steaku ho opekajte 
na každej strane vždy len niekoľko minút. 
Otočte iba raz. Opekajte, kým nebude steak 
veľmi mäkký. Na to použite drevenú alebo 
plastovú obracačku. Ak používate teplomer 
na mäso, mala by sa teplota krvavého steaku 
pohybovať v rozmedzí od 55 do 60 °C. 

Medium Rare (Stredne krvavý)
Opekajte na jednej strane, kým sa na 
povrchu steaku nezačne tvoriť viditeľná 
vlhkosť. Potom otočte a opekajte rovnakým 
spôsobom na druhej strane. Steak bude 
hotový, až bude po dotyku drevenou alebo 
plastovou obracačkou mäkký. Pri použití 
teplomera na mäso by sa mala teplota 
stredne krvavého steaku pohybovať v 
rozmedzí od 60 do 65 °C.

Medium (Stredne prepečený)
Opekajte na jednej strane, kým vlhkosť 
nezačne unikať zo steaku. Potom obráťte 
a opekajte rovnakým spôsobom na druhej 
strane. Steak bude hotový, hneď ako bude 
po dotyku drevenou alebo plastovou 
obracačkou pružný na povrchu. Pri použití 
teplomera na mäso by sa mala teplota 
stredne krvavého steaku pohybovať v 
rozmedzí od 65 do 70 °C.

Medium Well (Dobre prepečený)
Opekajte na jednej strane, kým vlhkosť 
nezačne unikať zo steaku. Potom obráťte 
a opekajte rovnakým spôsobom na druhej 
strane. Teraz znížte teplotu a opekajte ďalej, 
kým nebude steak po dotyku drevenou alebo 
plastovou obracačkou pevný na povrchu. 
Pri použití teplomera na mäso by sa mala 
teplota stredne krvavého steaku pohybovať v 
rozmedzí od 70 do 75 °C.

Well Done (Veľmi dobre prepečený)
Opekajte na jednej strane, kým vlhkosť 
nezačne unikať zo steaku. Potom obráťte 
a opekajte rovnakým spôsobom na druhej 
strane. Teraz znížte teplotu a opekajte ďalej, 
kým nebude steak po dotyku drevenou 
alebo plastovou obracačkou veľmi pevný 
na povrchu. Pri použití teplomera na mäso 
by sa mala teplota stredne krvavého steaku 
pohybovať v rozmedzí od 75 do 85 °C.
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TIPY NA PRÍPRAVU SENDVIČA

Chlieb
Väčšina typov chlebov je vhodná na prípravu 
sendvičov, napr. biely, celozrnný, žitný, 
pohánkový atď. Súčasne je gril GR 4011 
vhodný na zapekanie foccacia, tureckého 
chleba, bagiet a ďalších. Ovocný chlebíček, 
briošky alebo iné druhy sladkého chleba je 
tiež možné použiť, no z dôvodu vyššieho 
obsahu cukru môžu rýchlejšie zhnednúť. 

Náplne
Používajte predovšetkým konzervované 
alebo predvarené ovocie alebo zeleninu, 
pretože čerstvé ovocie alebo zelenina 
obsahujú veľké množstvo vody, ktorá sa 
počas ohrevu môže uvoľniť. Pri konzumácii 
sendvičov so syrovou alebo paradajkovou 
náplňou buďte opatrní, pretože také náplne 
môžu zostať teplé dlhšie ako ostatné náplne. 

Opekanie chleba
Jedinečný dizajn grilovacích dosiek 
umožňuje opekať rôzne druhy chlebov 
samostatne. Vyskúšajte namiesto bežného 
chleba s maslom a marmeládou opečený 
turecký chlieb. Uvidíte, ako skvelo chutí. 

Diétne desiate
Vďaka nepriľnavému povrchu grilovacích 
dosiek nebudete potrebovať olej, maslo 
ani margarín. Pripravíte tak naozaj zdravú a 
diétnu desiatu pre seba aj vašich blízkych. 
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
Pred čistením odpojte kontaktný gril od 
zdroja energie a nechajte ho vychladnúť. 
Grilovacie dosky sa vám budú lepšie čistiť, ak 
budú ešte mierne vlažné.
Po každom použití grilovacie dosky 
dôkladne vyčistite, aby ste zabránili vrstveniu 
pripečených zvyškov jedla na ich povrchu.
Dosky vyčistite navlhčenou mäkkou textíliou. 
V prípade, že na povrchu dosiek zostali 
pripečené zvyšky potravín, pokvapkajte tieto 
miesta teplou vodou s jemným čistiacim 
prostriedkom a potom ich očistite mäkkou 
čistou hubkou.

Dosky majú nepriľnavú povrchovú úpravu, 
preto na ich čistenie nepoužívajte ostré 
predmety alebo brúsne čistiace prostriedky.
Nepoužívajte nátery v spreji pre vytvorenie 
ďalšej vrstvy nepriľnavého povrchu na doskách, 
znehodnotíte tým originálny nepriľnavý povrch 
dosiek kontaktného grilu.

POZNÁMKA

ČISTENIE MISKY NA ODKVAPKÁVANIE 
ŠŤAVY 
Po každom použití misku vyberte a umyte 
v teplej vode s kuchynským saponátom. 
Nepoužívajte hrubé hubky alebo brúsne 
čistiace prostriedky, pretože by mohli 
poškodiť jej povrch.
Potom ju opláchnite a osušte čistou, suchou 
utierkou a nasaďte späť.

NEPRIĽNAVÝ POVRCH QUANTANIUM 
ODOLNÝ PROTI POŠKRIABANIU
Váš kontaktný gril GR 4011 je vybavený 
špeciálnym nepriľnavým povrchom odolným 
proti poškriabaniu, ktorý umožňuje použitie 
aj kovového kuchynského náradia (vyjmúc 
ostré kovové predmety) počas grilovania.
Bez ohľadu na tento fakt odporúčame, aby 
ste boli opatrní pri používaní kovového 
kuchynského náradia.
Nepoužívajte ostré predmety ani nekrájajte 
potraviny priamo na grilovacej doske. 
Nezodpovedáme za poškodenie povrchovej 
úpravy spôsobené nesprávnym používaním 
kovového kuchynského náradia.
Príprava pokrmov na nepriľnavom povrchu 
minimalizuje potrebu oleja, potraviny sa 
neprichytávajú a čistenie je ľahšie.
Akákoľvek zmena farebnosti povrchu 
grilovacích dosiek, ku ktorej môže dôjsť, má 
vplyv iba na vzhľad, nie na funkčnosť.
Na čistenie povrchu grilovacích dosiek 
nepoužívajte drôtenky (alebo iné brúsne 
hubky). Grilovacie dosky utrite jemnou 
textíliou navlhčenou v teplej vode 
s kuchynským saponátom. Pripečené zvyšky 
potravín odstráňte jemnou hubkou alebo 
nylonovou kefkou.

DBAJTE NA TO, ABY ŽIADNA ČASŤ VÁŠHO KONTAKTNÉHO GRILU GR 4011 
NEBOLA PONORENÁ DO VODY ALEBO INEJ KVAPALINY.

Vysoko kvalitný

Nepriľnavý povrch odolný proti poškriabaniu
* Vrchná vrstva s nepriľnavým povrchom

* Stredná vrstva spevnená titánom

* Základná vrstva spevnená titánom

* Základná doska
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ULOŽENIE
Uloženie vášho kontaktného grilu GR 4011.

1.  Uistite sa, že je kontaktný gril odpojený 
od zdroja energie.

2.  Ak sú grilovacie dosky už vychladené, 
vyčistite ich podľa vyššie uvedených 
pokynov pre starostlivosť a čistenie.

3.  Hornú dosku priklopte na spodnú dosku 
grilu a ovládač nastavenia výšky posuňte 
smerom k držadlu do UZAMKNUTEJ 
polohy (LOCK), aby dosky zostali 
uzatvorené. Teraz nie je možné hornú 
dosku samostatne zdvihnúť. 
Pozn.: Na odomknutie grilovacích dosiek 
posuňte ovládač nastavenia výšky do 
OTVORENEJ polohy (OPEN).

4.  Vyberateľnú misku na odkvapkávanie 
šťavy vráťte späť na miesto.

5.  Do priestoru na ukladanie napájacieho 
kábla zmotajte kábel.

6.  Váš kontaktný gril skladujte na rovnom 
a suchom povrchu.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového 
produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie 
od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 
potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s. Revision 11/2011
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Recepty
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POKRMY Z HOVÄDZIEHO MÄSA
AUSTRÁLSKY BURGER (4 porcie)

500 g mletého hovädzieho mäsa
1 šálka čerstvej strúhanky
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná najemno
1 lyžička roztlačeného cesnaku
1 lyžica sušenej petržlenovej vňate
1 vajce, rozklepnuté

Opečte a podávajte s:

4 plátky slaniny
4 ks pečiva na hamburgery alebo celozrnné 
žemle
1 ks 250 g konzervy plátkov červenej repy, 
zliatej
2 zrelé paradajky, nakrájané na tenké plátky
kečup
4 plátky čedaru
1/4 nakrájaného ľadového šalátu

1.  Grilovacie dosky nechajte predhriať. 
Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

2.  Vo väčšej mise zmiešajte všetky prísady 
a dobre premiešajte. Z mletého mäsa 
vytvarujte 4 placky.

3.  Placky položte na spodnú dosku grilu 
a hornú dosku priklopte. Nastavte výšku 
grilu podľa hrúbky placiek. Grilujte ich 
4 - 5 minút.

4.  Na spodnú dosku položte slaninu. 
Rozpolené žemle ľahko potrite maslom 
alebo margarínom.

5.  Na polovicu žemle položte opečenú 
placku, na ňu slaninu, repu, paradajku, syr 
a pokvapkajte kečupom. Potom pridajte 
ľadový šalát a priklopte druhou polovicou 
žemle.

Ihneď podávajte.

MARINOVANÝ STEAK NEW YORK (4 porcie)

4 rezne z roštenky - 3 cm vysoké
1 šálka červeného vína
2 lyžice olivového oleja
1 lyžica horčice (Dijon)
1 lyžička drveného cesnaku

1.  V nádobe, ktorá je vybavená 
uzatvárateľným viečkom, zmiešajte víno, 
olej, horčicu a cesnak. Nádobu uzavrite 
a dobre pretrepte. Vložte rezne do plytkej 
misy, neodporúčame z plastu alebo 
hliníka, a zalejte marinádou.

2.  Nechajte marinovať pri izbovej teplote 
30  až 60 minút.

3.  Dosky grilu nechajte predhriať. Hneď 
ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

4.  Rezne vyberte z marinády a položte 
na spodnú dosku grilu a hornú dosku 
priklopte. 

5.  Grilujte 3 minúty, aby boli stredne 
prepečené.

6.  Podávajte so zemiakovou kašou 
a čerstvým chrumkavým šalátom.

POKRMY Z HOVÄDZIEHO MÄSA



R3

POKRMY Z KURACIEHO A JAHŇACIEHO MÄSA

POKRMY Z KURACIEHO A JAHŇACIEHO MÄSA

KURACIE REZNE TERIYAKI (4 porcie)

4 polovice kuracích pŕs
1 lyžica ochucovadla Mirin
2 lyžice sójovej omáčky
2 lyžičky cukru krupice
2 lyžičky saké na varenie

Podávajte s:

mesiačik citrónu
rýžou varenou v pare
zelenymi listmi šalátu

1.   Zmiešajte ochucovadlo Mirin, sójovú 
omáčku, cukor a saké. Kuracie prsia vložte 
do misy z nehrdzavejúcej ocele a zalejte 
pripravenou marinádou. Nechajte 
30 minút marinovať.

2.  Grilovacie dosky nechajte predhriať. 
Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

3.  Kuracie prsia položte na spodnú dosku 
grilu a hornú dosku priklopte. Nastavte 
výšku grilu tak, aby horná doska 
spočívala na grilovanom mäse.

4.  Grilujte 4 - 5 minút, kým nebudú kuracie 
prsia riadne prepečené.

5.  Kuracie prsia zložte z grilu a nechajte 
pred podávaním 5 minút odstáť než ich 
budete podávať s porciou ryže. Ozdobte 
mesiačikmi citrónu a zelenými listami 
šalátu.

JAHŇACÍ KEBAB S OREGANOM (4 porcie)

500 g vykosteného jahňacieho mäsa, 
nakrájajte na 3 cm kocky
1 lyžica olivového oleja
1 lyžica citrónovej šťavy
1 lyžice sušeného oregana
1 lyžička drveného cesnaku
čerstvo mleté čierne korenie

1.   Vo väčšej mise zmiešajte olej s citrónovou 
šťavou a cesnakom. Do zmesi vložte 
jahňacie mäso a nechajte 30 minút 
marinovať.

2.  Grilovacie dosky nechajte predhriať. 
Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

3.  Marinované mäso napichnite na špajle. 
Z 500 g jahňacieho masa pripravíte 
celkom 4 kebaby. Každý kebab dobre 
okoreňte a položte na spodnú dosku grilu 
a hornú dosku priklopte tak, aby sa mäsa 
len zľahka dotýkala.

4. Grilujte 4 - 5 minút.

5.  Podávajte s opečeným chlebom 
a gréckym šalátom zo zeleného šalátu, 
olív a syra feta.



R4

POKRMY Z RÝB A MORSKÝCH PLODOV

POKRMY Z RÝB A MORSKÝCH PLODOV

CHOBOTNIČKY NA ČILI A CESNAKU 
(4 porcie)

750 g malých chobotničiek, očistených
2 lyžice olivového oleja
1 lyžica thajskej sladkej čili omáčky
šťava a kôra z jednej limetky
1 lyžička roztlačeného cesnaku

Ozdobte:

mesiačiky limetky
zväzkom koriandru

Podávajte s:

varenými rezancemi vermicelli

1.  Grilovacie dosky nechajte predhriať. 
Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

2.  Vo väčšej mise zmiešajte chobotničky 
s olejom, čili omáčkou, kôrou a šťavou 
z limetky a cesnakom. Dobre premiešajte 
a dochuťte čiernym korením.

3.  Chobotničky položte na predhriatu 
spodnú dosku grilu a priklopte hornú 
dosku. 

4. Grilujte 3 minúty.

5.  Chobotničky zložte z grilu a podávajte 
v miske na rezancoch vermicelli, ozdobte 
limetkou a koriandrom.

REZNE Z ATLANTICKÉHO LOSOSA V OBALE 
Z ESTRAGÓNU A ČIERNEHO KORENIA 
(4 porcie)

4 rezne z atlantického lososa - váha každého 
rezňa približne 180 g
2 lyžice olivového oleja
2 lyžice sušeného estragónu
čerstvo mleté čierne korenie

Ozdobte:

mesiačiky limetky alebo citrónu

Podávajte s:

hranolkmi alebo zemiaki varené v pare

1.  Grilovacie dosky nechajte predhriať. 
Hneď ako sa rozsvieti zelená kontrolka 
pripravenosti ‘Ready’, môžete začať 
s grilovaním.

2.  Zmiešajte olej s estragónom a väčším 
množstvom nahrubo namletého 
čierneho korenia.

3.  Lososa potrite z oboch strán pripravenou 
zmesou a položte na spodnú dosku 
kontaktného grilu.

4.  Výšku hornej dosky grilu upravte tak, aby 
sa ryby len zľahka dotýkala.

5.  Grilujte 2 minúty alebo dlhšie, ak máte
radšej rybu viac prepečenú.

6. Rezne zložte z grilu a ihneď podávajte.
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Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.


