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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po 
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při 
používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 
8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem 
a rozumí případným nebezpečím.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění 
a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho 
výměnu svěřte odbornému servisnímu 
středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace. Spotřebič s poškozeným přívodním 
kabelem je zakázáno používat.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch
Teplota přístupných povrchů může být 
vyšší, je-li spotřebič v činnosti.

• Čištění a údržbu prováděnou uživatelem 
nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let 
a pod dozorem.
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• Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah 
spotřebiče a jeho přívodu.

• Veškeré povrchy, které přicházejí do kontaktu 
s pokrmem, čistěte podle instrukcí v kapitole 
„Péče a čištění“.

• Používejte spotřebiče podle pokynů uvedených 
v tomto návodu k obsluze. V opačném případě 
může dojít ke zranění.

• Spotřebič nestavte na okraj pracovní desky 
nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch, na který 
spotřebič umístíte, rovný, čistý a suchý.

• Nestavte spotřebič na horký plynový nebo 
elektrický sporák ani do jeho blízkosti, případně 
do míst, kde by se dotýkal horké trouby.

• Při použití spotřebiče musí být zajištěn 
dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu po 
všech jeho stranách.

• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti stěn, polic, 
záclon a jiných vznětlivých materiálů, nebo pod 
nimi.

• Spotřebič není určený k ovládání externím 
časovačem nebo samostatným dálkovým 
ovladačem.
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• Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který by se 
mohl teplem poškodit. V případě, že jej budete 
používat na takovém povrchu, umístěte pod 
něj teplovzdornou podložku.

• Před použitím se ujistěte, že je spotřebič 
správně složen.

• Při nastavování výšky horní desky buďte opatrní.
• Během provozu nenechávejte spotřebič bez 

dozoru.
• Nepokládejte nic na horní kryt, pokud je 

zavřený, pokud je v provozu, pokud je uložený.
• Pokud nebudete spotřebič používat či chystáte-

li se ho vyčistit, přesunout, uložit na jeho místo, 
vždy ho nejdříve vypněte, odpojte od zdroje 
energie a nechte vychladnout.

• Vnější povrch a grilovací desky udržujte čisté. 
Dodržujte přesně pokyny pro péči a čištění.

• Tento spotřebič je určený pouze pro domácí 
použití. Spotřebič není určený pro komerční 
použití. Nepoužívejte tento spotřebič 
v pohybujících se vozidlech nebo na lodi, 
nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný 
účel, než pro který je určen. V opačném případě 
může dojít ke zranění.



5VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se 
ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho 
typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.

• Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem 
za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození 
síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel 
odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku 
síťového kabelu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO 
POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
• Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
• Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj 

stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých 
ploch nebo se zamotat. Nepokládejte těžké 
předměty na síťový kabel. 

• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme 
zapojit spotřebič do samostatného elektrického 
obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. 
Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel 
pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.

• Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, 
neponořujte spotřebič, jeho základnu ani 
přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
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• Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu 
spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li 
jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí 
kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné 
svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu 
středisku Catler.

• Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čistění 
je nutné svěřit autorizovanému servisnímu 
středisku Catler.

• Doporučujeme instalovat proudový chránič 
(standardní bezpečností spínače ve vaší 
zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu 
při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby 
proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým 
provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl 
instalován do elektrického obvodu, ve kterém 
bude spotřebič zapojen. Obraťte se na svého 
elektrikáře pro další odbornou radu.
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SEZNAMTE SE SE SVÝM KONTAKTNÍM GRILEM GR 7010

POPIS GRILU

1 3

4

7891011

2
14

6

13

5

12

1. Rukojeť
2. Horní žebrovaná deska
3. Víceúčelový posuvný ovladač
 Slouží k nastavení výšky horní desky 

při přípravě křehkých potravin; slouží 
k uzamknutí desek pro pohodlné 
skladování ve vertikální poloze.

4. Tlačítko pro rozložení grilu na BBQ gril
5. Spodní žebrovaná deska
6. Tlačítko pro uvolnění spodní desky

7. Tlačítko zapnutí / vypnutí
8. Ovládací panel
9. Prostor pro uložení přívodního kabelu 

(ve spodní části grilu)
10. Sonda
11. Úložná schránka na sondu
12. Zdířka pro připojení sondy
13. Odkapávací miska
14. Tlačítko pro uvolnění horní desky



8 SEZNAMTE SE SE SVÝM KONTAKTNÍM GRILEM GR 7010

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

10 9 8

1 2 3 4 5

6

7

1. Ikony přednastavených programů přípravy potravin
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí sondy
3. Grafi cké znázornění teploty sondy
4. Teplota sondy
5. Tlačítko přepínání jednotek teploty
6. Tlačítko ”+” slouží k navýšení teploty / prodloužení doby přípravy
7. Tlačítko ”-” slouží ke snížení teploty / zkrácení doby přípravy
8. Tlačítko časovače
9. Zobrazení teploty
10. Zobrazení času
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POUŽITÍ VAŠEHO KONTAKTNÍHO GRILU GR 7010

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím odstraňte ze 
spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/
etikety.
Zkontrolujte, že spotřebič, přívodní kabel ani 
zástrčka nejsou poškozeny.
Otřete grilovací desky, odkapávací misku, 
sondu, úložnou schránku a vnější povrch 
grilu měkkou houbičkou mírně navlhčenou 
v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.

VYJMUTÍ A NASAZENÍ GRILOVACÍCH 
DESEK
K vyjmutí grilovacích desek (spodní i horní) 
slouží tlačítka EJECT, která jsou umístěna ve 
vnitřním prostoru grilu. Stisknutím tlačítka 
uvolníte desku, ta se mírně vyklopí, abyste ji 
mohli snadno vyjmout z grilu.

POZNÁMKA
Před vyjmutím nebo nasazením 
grilovacích desek se vždy ujistěte, 
že jsou desky i gril zcela vychladlé 
a zástrčka přívodního kabelu je 
odpojena od síťové zásuvky.

Abyste mohli desku nasadit a zajistit v těle 
grilu, umístěte ji v úhlu asi 45 ° k tělu grilu tak, 
aby výstupky v zadní části desky pasovaly do 
výřezů v těle grilu. Pomalu pokládejte a poté 
mírně zatlačte na vnější okraje desky, až 
uslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA
Pokud bude deska (spodní nebo 
horní) nesprávně vložena do těla grilu, 
na displeji se zobrazí chybové hlášení. 
V takovém případě vyjměte desku 
stisknutím tlačítka EJECT a znovu 
nasaďte.

ODKAPÁVACÍ MISKA
Odkapávací miska je zabudována v těle grilu 
a díky designovému provedení bude šťáva 
odkapávat přímo do misky.
Odkapávací miska je v těle grilu zajištěna 
zacvakávacím mechanismem. Abyste mohli 
odkapávací misku snadno vyjmout, jemně na 
ni zatlačte směrem dovnitř grilu a miska se 
vysune z těla grilu ven.
Vložte odkapávací misku do těla grilu 
a jemně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA
Při manipulaci s miskou naplněnou 
horkou šťávou nebo tukem buďte 
velmi opatrní, abyste se nepopálili. 
Před zahájením grilování se ujistěte, 
že je odkapávací miska správě vložena 
a zajištěna v těle grilu.

PRVNÍ ZAPNUTÍ GRILU
Položte gril na rovný a pevný povrchu ve 
vzdálenosti od síťové zásuvky. Ujistěte se, že 
okolo grilu je dostatečný prostor, aby byla 
zajištěna správná cirkulace vzduchu.
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VAROVÁNÍ!
Neumisťujte gril na 
nebo do blízkosti 
hořlavých povrchů 
nebo látek.

Otevřete gril odklopením horní desky.
Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové 
zásuvky, na displeji se rozbliká OFF.
Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí grilu 
a pomocí tlačítek +/- nastavte maximální 
teplotu.
Zatímco se gril zahřívá, teplota na displeji 
bude blikat. Jakmile blikat přestane, je gril 
zahřátý na nastavenou teplotu.
Nechte gril zapnutý po dobu asi 5 minut. 
Během této doby můžete zaznamenat 
jemný kouř a nepříjemný zápach. Jedná se 
o normální jev, který používáním zmizí.

POZNÁMKA
Při prvním zapnutí můžete na grilovací 
desky aplikovat trochu kvalitního 
rostlinného oleje, který nanesete na 
kuchyňskou utěrku. Tento proces 
můžete v průběhu životnosti grilu 
několikrát opakovat. Zlepšuje výsledek 
grilování a prodlužuje životnost 
grilovací plochy.

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU SE 
SONDOU
Sonda je navržena tak, abyste s její pomocí 
dosáhli stálých výsledků při přípravě různých 
druhů mas.

PŘIPOJENÍ SONDY
Vytáhněte schránku s uloženou sondou 
z přední části grilu.
Vyjměte ze schránky sondu a zcela odviňte 
přívodní kabel sondy.
Koncovku přívodního kabelu sondy zapojte 
do zdířky v těle grilu.
Správné připojení sondy ke grilu je 
signalizováno rozsvícením ikony  po 
zapnutí grilu.

VAROVÁNÍ!
Před připojením / 
odpojením sondy se 
vždy ujistěte, že je 
zástrčka přívodního 
kabelu odpojena od 
síťové zásuvky.

OVLÁDÁNÍ GRILU SE SONDOU
Položte gril na rovný a pevný povrchu ve 
vzdálenosti od síťové zásuvky. Ujistěte se, že 
okolo grilu je dostatečný prostor, aby byla 
zajištěna správná cirkulace vzduchu.
Otevřete gril odklopením horní desky.
Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové 
zásuvky, na displeji se rozbliká OFF.
Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí grilu, 
abyste gril zapnuli. 
Podle druhu připravovaného pokrmu 
stiskněte příslušnou ikonu přednastaveného 
programu ( ,  nebo ).
Tlačítky +/- můžete upravit přednastavenou 
teplotu.
Uveďte posuvný ovladač na pravé straně 
grilu do polohy 1 a přiklopte horní desku. 
Tímto urychlíte nahřívání grilu.
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VAROVÁNÍ!
Nikdy nenahřívejte 
gril, pokud je 
úplně zavřený. 
Hrozí poškození 
grilovacích ploch 
a tepelného tělesa.

Zatímco se gril zahřívá, bude teplota na 
displeji blikat. Jakmile přestane teplota 
blikat, je gril připravený k použití.
Zatímco se gril zahřívá, zasuňte sondu do 
nejsilnější části plátku nebo kousku masa, 
které budete opékat.
Položte suroviny, které chcete opéci, na 
spodní grilovací plochu a uveďte posuvný 
ovladač na právě straně do takové polohy, 
aby se horní deska po přiklopení jen mírně 
dotýkala surovin na spodní desce. 

Zabraňte tomu, aby horní deska zcela 
doléhala na surovinách.
Na displeji se bude postupně zobrazovat 
teplota uvnitř masa, ve kterém je vložena 
sonda. Jak se bude teplota zvyšovat bude se 
postupně rozsvěcet i lišta pod „probe temp“, 
což představuje grafi cké znázornění teploty.
Jakmile teplota dosáhne vámi požadované 
úrovně (viz tabulka níže), odklopte horní 
desku a pomocí dřevěného, plastového 
nebo silikonového náčiní odstraňte 
maso z grilovací desky. Buďte opatrní při 
manipulaci s masem, ve kterém je vložena 
sonda.
Uložte opečené maso na prkénko a nechte 
odpočinout před podáváním.
V případě potřeby otřete zbytky šťávy a tuku 
ze spodní grilovací desky papírovou utěrkou 
a můžete pokračovat v přípravě.
Pokud je již příprava dokončena, vypněte 
gril tlačítkem zapnutí / vypnutí a odpojte 
zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky. 
Nechte gril řádně vychladnout před čištěním. 
Postupujte podle pokynů v kapitole „Péče 
a čištění“.

TEPLOTY SONDY

Druh masa Rare (Krvavý) Medium rare
(Středně krvavý)

Medium
(Středně 

propečený)

Well done
(Propečený)

Hovězí 55 °C 60 °C 65 °C 75 °C

Jehněčí 55 °C 60 °C 65 °C 75 °C

Vepřové -- -- 65 °C 75 °C

Kuřecí -- -- 65 °C 75 °C

Ryba 45 °C 50 °C 55 °C 65 °C

POZNÁMKA
Ze zdravotních důvodů nedoporučuje-
me připravovat vepřové a kuřecí maso 
na „Rare“ nebo „Medium rare“.
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POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU
Položte gril na rovný a pevný povrchu ve 
vzdálenosti od síťové zásuvky. Ujistěte se, že 
okolo grilu je dostatečný prostor, aby byla 
zajištěna správná cirkulace vzduchu.
Otevřete gril odklopením horní desky.
Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové 
zásuvky, na displeji se rozbliká OFF.
Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí 
grilu, abyste gril zapnuli. Podle druhu 
připravovaného pokrmu stiskněte příslušnou 
ikonu přednastaveného programu. Teplota se 
automaticky nastaví.
Pokud potřebujete teplotu upravit, stiskněte 
opakovaně tlačítka + / - a nastavte novou 
teplotu.
Uveďte posuvný ovladač na pravé straně 
grilu do polohy 1 a přiklopte horní desku. 
Tímto urychlíte nahřívání grilu.

VAROVÁNÍ!
Nikdy nenahřívejte 
gril, pokud je 
úplně zavřený. 
Hrozí poškození 
grilovacích ploch 
a tepelného tělesa.

Zatímco se gril zahřívá, bude teplota na 
displeji blikat. Jakmile přestane teplota 
blikat, je gril připravený k použití.
Položte suroviny, které chcete opéci, na 
spodní grilovací plochu a uveďte posuvný 
ovladač na právě straně do takové polohy, 
aby se horní deska po přiklopení jen mírně 
dotýkala surovin na spodní desce. Zabraňte 
tomu, aby horní deska zcela doléhala 
na surovinách. Mohlo by dojít k jejich 
rozmáčknutí. Toto je zvláště důležité, pokud 

připravujete křehké suroviny, jako jsou např. 
ryby nebo rozpékáte sendviče.
Pokud je třeba suroviny otočit, odklopte 
horní desku, obraťte suroviny a znovu desku  
přiklopte.
Když jsou suroviny opečené, odklopte horní 
desku a pomocí dřevěného, plastového nebo 
silikonového náčiní je odstraňte z grilovací 
desky. V případě potřeby otřete zbytky šťávy 
a tuku ze spodní grilovací desky papírovou 
utěrkou a můžete pokračovat v přípravě.
Pokud je již příprava dokončena, vypněte 
gril tlačítkem zapnutí / vypnutí a odpojte 
zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky. 
Nechte gril řádně vychladnout před čištěním. 
Postupujte podle pokynů v kapitole „Péče 
a čištění“.

VAROVÁNÍ!
Grilovací desky 
a kovové části se 
mohou během 
přípravy zahřát. 
Hrozí popálení. 
Vyvarujte se 
kontaktu se 
zahřátými částmi.
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POZNÁMKA
Doporučujeme používat kuchyňské 
rukavice při manipulaci s rukojetí, 
abyste se vyvarovali možnému 
popálení. Dotýkejte se pouze černé 
středové části rukojeti.
Používejte pouze dřevěné, plastové 
nebo silikonové náčiní určené pro 
kontaktní grily. Nepoužívejte kovová 
náčiní, neboť tato by mohla poškodit 
povrch grilovacích desek.

TABULKA PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ

Přednastavený 
program

Výchozí 
teplota Vhodné pro

160 °C Zelenina nakrájená na kousky nebo plátky

230 °C Plátky a kousky masa (hovězí, vepřové, telecí apod.)

210 °C Zapékání sendvičů, panini apod.

210 °C Plátky nebo kousky kuřecího a drůbežího maso

210 °C Menší kousky masa, párky a klobásy

230 °C Ryby
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POUŽITÍ OTEVŘENÉHO BBQ GRILU
Konstrukce grilu je navržena tak, že je možné 
horní desku zcela sklopit a grilovat na obou 
deskách současně.
Abyste mohli gril otevřít, postupujte 
následovně:
1. Zkontrolujte, zda povrch, na který budete 

gril stavět, je dostatečně velký, aby se na 
něj rozložený gril vešel.

2. Položte gril na rovný a pevný povrch ve 
vzdálenosti od síťové zásuvky. Ujistěte se, 
že okolo grilu je dostatečný prostor, aby 
byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

3. Ujistěte se, že jsou správně vloženy 
odkapávací miska a grilovací desky.

4. Když je gril zavřený (horní deska je 
přiklopená), uchopte jednou rukou 
rukojeť a druhou stiskněte tlačítko 
pro rozložení grilu, které se nachází 
v kloubu ramene. Držte tlačítko stisknuté 
a současně otevírejte gril, až se rukojeť 
dotkne povrchu.

5. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do 
síťové zásuvky, na displeji se rozbliká OFF.

6. Ovládání otevřeného BBQ grilu je stejné 
jako ovládání kontaktního grilu, které je 
popsáno výše v návodu.

7. Před sklopením horní desky se ujistěte, 
že gril zcela vychladlý a horní grilovací 
deska je čistá. Uchopte jednou rukou 
rukojeť a pomalým pohybem přiklopte 
horní desku.

POUŽITÍ ČASOVAČE
Časovač usnadňuje přípravu pokrmu. Můžete 
si nastavit dobu, po kterou se má daný 
pokrm opékat a po které je nutné pokrm 
obrátit.
Stiskněte tlačítko  a na displeji se rozbliká 
„00“. Tlačítky + /- nastavte dobu časovače 
v rozmezí od 1 do 60 minut. Po chvilce 
hodnota na displeji přestane blikat a spustí 
se odpočítávání.
Jakmile dosáhne časovač hodnoty „00“, zazní 
zvukové upozornění.
Pokud během odpočítávání potřebujete 
nastavený čas změnit, stiskněte tlačítko  
a nastavte novou hodnotu pomocí tlačítek 
+/-.

PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK TEPLOTY
K přepínání jednotek teploty slouží tlačítko 

. Z výroby je nastavena jednotka °C. Pokud 
potřebujete jednotku změnit na °F, stiskněte 
jednou tlačítko . Opětovným stisknutím 
tlačítka  přepnete zpět na °C.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve 
odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové 
zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout.
Doporučujeme odklopit horní desku, aby gril 
rychleji vychladl.

VAROVÁNÍ!
SPOTŘEBIČ, JEHO 
PŘÍVODNÍ KABEL 
ANI ZÁSTRČKU 
PŘÍVODNÍHO 
KABELU 
NEOMÝVEJTE POD 
TEKOUCÍ VODOU 
A NEPONOŘUJTE 
DO VODY ANI JINÉ 
TEKUTINY.

UPOZORNĚNÍ:
K čištění nepoužívejte ostré předměty, 
chemikálie, ředidla, rozpouštědla, 
benzín ani jiné podobné látky. 
V žádné případě nečistěte ohřívač 
talířů pomocí parního přístroje.

ČIŠTĚNÍ SONDY
Otřete sondu měkkou mírně navlhčenou 
houbičkou. K odstranění usazenin můžete 
použít i šetrné tekuté čisticí prostředky nebo 
roztoky ve spreji pro nerezové povrchy. 
Aplikujte čisticí prostředek na houbičku, 
nikoliv na povrch sondy.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU
Otřete vnější povrch měkkou mírně 
navlhčenou houbičkou. K odstranění 
usazenin můžete použít šetrné tekuté 
čisticí prostředky nebo roztoky ve spreji pro 
nerezové povrchy. Aplikujte čisticí prostředek 
na houbičku, nikoliv na povrch spotřebiče. 
Otřete navlhčenou houbičkou a poté suchou 
utěrkou. Ujistěte se, že jsou všechny povrchy 
suché před zapojení zástrčky přívodního 
kabelu do síťové zásuvky.

ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY
Po každém použití vyjměte misku a vyjměte 
obsah. Omyjte misku v teplé vodě s trochou 
kuchyňského prostředku na mytí nádobí 
a pomocí měkké houbičky. Opláchněte 
a pečlivě osušte. Vždy se ujistěte, že jste 
vložili misku do těla grilu po vyčištění a před 
zapojení zástrčky přívodního kabelu do 
síťové zásuvky.

VAROVÁNÍ!
Dbejte zvýšené 
pozornosti, pokud 
přenášíte misku 
s horkým tukem 
nebo šťávou.

ČIŠTĚNÍ GRILOVACÍCH DESEK
Abyste mohli grilovací desky snadno vyčistit, 
můžete je vyjmout z těla grilu. Nejprve se ale 
vždy se ujistěte, že jsou obě grilovací desky 
zcela vychladlé.
K vyjmutí grilovacích desek (spodní i horní) 
slouží tlačítka EJECT, která jsou umístěna ve 
vnitřním prostoru grilu. Stisknutím tlačítka 
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uvolníte desku, ta se mírně vyklopí, abyste ji 
mohli snadno vyjmout z grilu.
Omyjte grilovací desky v teplé vodě s trochou 
kuchyňského prostředku na mytí nádobí 
a pomocí měkké houbičky. K odstranění 
usazenin můžete použít šetrný tekutý čisticí 
prostředek. Aplikujte čisticí prostředek na 
houbičku, nikoliv na povrch desky. Odstraňte 
odolné usazeniny pomocí jemné plastové 
čisticí stěrky nebo nylonové drátěnky.

UPOZORNĚNÍ:
K čištění grilovacích desek 
nepoužívejte hrubou sílu.

POZNÁMKA
Odkapávací misku, spodní a horní 
desku můžete rovněž mýt v myčce 
nádobí.

ULOŽENÍ
Před uložením se ujistěte, že je spotřebič 
čistý, suchý a zcela vychladlý.
Ujistěte se, že jsou odkapávací miska 
a grilovací desky řádně vloženy.
Přiklopte horní desku a uveďte posuvný 
ovladač do polohy LOCK. Tím zajistíte, 
že horní deska při manipulaci s grilem 
neodklopí.
Omotejte přívodní kabel kolem držáku ve 
spodní části grilu.
Uložte jej na dobře větrané suché místo 
mimo dosah dětí a zvířat.
Gril můžete rovněž uložit i ve vertikální 
poloze.
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CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Následující tabulka uvádí chybová hlášení, se kterými se můžete setkat během používání 
spotřebiče, včetně řešení. Pokud však problém přetrvává, vypněte spotřebič, odpojte zástrčku 
přívodního kabelu od síťové zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko značky 
Catler.

Chybová hlášení Význam Řešení

Er1 Horní deska je špatně 
vložená.

Stiskněte tlačítko EJECT, vyjměte horní desku 
a znovu nasaďte – více v části „Vyjmutí 
a nasazení grilovacích desek“.

Er2 Spodní deska je 
špatně vložená.

Stiskněte tlačítko EJECT, vyjměte spodní 
desku a znovu nasaďte – více v části „Vyjmutí 
a nasazení grilovacích desek“.

Er3 Sonda není připojena. Zasuňte konektor přívodního kabelu sondy 
do zdířky v těle grilu.

Er4 Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové 
zásuvky.
Nechte grilovací desky zcela vychladnout.
Ujistěte, že jsou obě grilovací desky správně 
vloženy.
Připojte zástrčku přívodního kabelu k síťové 
zásuvce a zapněte gril.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově 
a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního 
nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu 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.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01




