
GR 7010

SMART CONTACT GRILL

Instruction Manual
SMART CONTACT GRILL

Návod k obsluze
KONTAKTNÍ GRIL

Návod na obsluhu
KONTAKTNÝ GRIL

Használati útmutató
KONTAKT GRILLSÜTŐ

Instrukcja obsługi
GRILL KONTAKTOWY

Руководство по эксплуатации
ИНТЕЛЛЕК Т УА ЛЬНЫЙ 

КОНТАК ТНЫЙ ГРИЛЬ

Εγχειρίδιο οδηγιών
ΕΞΥΠΝΗ ΤΟΣΤΙΕΡΑ-ΨΗΣΤΙΕΡΑ



1SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

2 Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

8 Poznaj swój nowy grill kontaktowy GR 7010

10 Używanie grilla kontaktowego GR 7010

11 Używanie grilla kontaktowego z sondą

13 Używanie grilla kontaktowego

16 Używanie otwartego grilla BBQ

16 Obsługa minutnika

17 Konserwacja i czyszczenie

19 Komunikaty o błędach



2 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od samego początku projektowania do końca 
procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Pomimo 
to prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania tego urządzenia i przestrzeganie 
poniższych zaleceń.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci 
w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych 
zdolnościach fi zycznych i umysłowych lub 
niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest 
nad nimi sprawowany nadzór lub zostały 
one pouczone o korzystaniu z urządzenia 
w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę 
z ewentualnego niebezpieczeństwa.

• Urządzenie nie służy do zabawy. Dzieci nie 
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji 
bez nadzoru.

• W przypadku uszkodzenia kabla 
zasilającego, jego wymianę należy zlecić 
wykwalifi kowanemu serwisowi, aby zapobiec 
wystąpieniu zagrożenia. Zabrania się używania 
urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

UWAGA: Gorąca powierzchnia
Temperatura dostępnych powierzchni 
może być wyższa, jeśli urządzenie 
pracuje.
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• Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną 
przez użytkownika można powierzyć dzieciom 
tylko w przypadku, że ukończyły 8 rok życia i są 
pod nadzorem.

• Dzieci poniżej 8 roku życia muszą pozostawać 
poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.

• Wszystkie powierzchnie, które dostają się 
do kontaktu ze produktami spożywczymi, 
należy czyścić według instrukcji w rozdziale 
„Konserwacja i czyszczenie”.

• Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. 
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.

• Nie należy stawiać urządzenia na skraju 
blatu kuchennego lub stołu. Upewnij się, 
że powierzchnia, na której umieszczasz 
urządzenie, jest równa, czysta i sucha.

• Nie należy stawiać urządzenia na kuchence 
gazowej lub elektrycznej lub w jej pobliżu oraz 
w miejscach, gdzie mogłoby dotykać gorącego 
piecyka.

• Podczas używania urządzenia należy zapewnić 
z każdej strony odpowiednią przestrzeń 
umożliwiającą swobodny obieg powietrza.
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• Nie używaj urządzenia w pobliżu ścian, półek, 
zasłon i innych materiałów łatwopalnych lub 
pod nimi.

• Urządzenia nie należy obsługiwać przy pomocy 
zewnętrznego minutnika lub osobnego pilota 
zdalnego sterowania.

• Nie używaj urządzenia na powierzchni, która 
mogłaby zostać uszkodzona na skutek działania 
ciepła. W razie używania urządzenia na takiej 
powierzchni, umieść pod nim podkładkę 
termoizolacyjną.

• Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest 
należycie zmontowane.

• Zachowaj ostrożność podczas ustawiania 
wysokości górnej płyty.

• Podczas użytkowania nie pozostawiaj 
urządzenia bez nadzoru.

• Nie kładź nic na pokrywie urządzenia, jeśli jest 
ono zamknięte, działające lub przechowywane.

• Jeśli nie będziesz używać urządzenia lub jeśli 
zamierzasz je czyścić, przesunąć, przenieść na 
inne miejsce, zawsze odłącz je najpierw od 
źródła energii.
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• Utrzymuj w czystości powietrznię zewnętrzną 
i płyty grillowe. Przestrzegaj dokładnie 
wskazówek dotyczących konserwacji 
i czyszczenia.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 
do użytku domowego. Urządzenie nie jest 
przeznaczone do celów komercyjnych. Nie 
używaj tego urządzenia w poruszających 
się pojazdach ani na statkach, nie używaj go 
na zewnątrz, nie używaj go do innych celów 
niż ten, do którego zostało przeznaczone. 
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka 
sieciowego prosimy upewnić się, że napięcie 
podane na tabliczce znamionowej urządzenia 
odpowiada napięciu w Państwa gniazdku.

• Nie odłączaj urządzenia od gniazdka przez 
pociągnięcie za kabel sieciowy. Mogłoby 
dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub 
gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się przez 
pociągnięcie za wtyczkę przewodu sieciowego.
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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE 
WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
• Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
• Nie przewieszaj kabla zasilającego przez 

krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, 
aby nie dotykał gorących powierzchni ani się 
nie splątał. Nie kładź ciężkich przedmiotów na 
kablu zasilającym. 

• Ze względów bezpieczeństwa zaleca 
się podłączenie urządzenia do obwodu 
elektrycznego oddzielonego od innych 
urządzeń. Do podłączenia urządzenia do 
gniazdka sieciowego nie używaj rozdzielników 
ani przedłużaczy.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie 
zanurzaj urządzenia, podstawy, kabla zasilającego 
ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

• Zaleca się przeprowadzanie regularnych 
przeglądów urządzenia. Nie korzystaj 
z urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób 
uszkodzone lub jeśli uszkodzony jest przewód 
zasilający lub wtyczka. Wszelkie naprawy należy 
powierzyć najbliższemu autoryzowanemu 
serwisowi Catler.
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• Jakąkolwiek konserwację wykraczającą 
poza zwykłe czyszczenie należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi Catler.

• Zaleca się zainstalowanie ochronnika 
przepięciowego (standardowy włącznik 
w gniazdku), aby zagwarantować zwiększoną 
ochronę podczas użytkowania urządzenia. 
Zaleca się, aby w obwodzie elektrycznym, 
w którym urządzenie będzie użytkowane, 
zainstalowany był ochronnik przepięciowy 
(z nominalnym prądem szczątkowym max. 
30 mA). Zwróć się do swego elektryka 
o specjalistyczną pomoc.
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POZNAJ SWÓJ NOWY GRILL KONTAKTOWY GR 7010

OPIS GRILLA

1 3

4

7891011

2
14

6

13

5

12

1. Uchwyt
2. Górna płyta żeberkowa
3. Suwak wielofunkcyjny
 Służy do ustawienia wysokości górnej 

płyty podczas przygotowywania 
kruchych produktów spożywczych, 
zablokowania płyt w celu wygodnego 
przechowywania w pozycji pionowej.

4. Przycisk rozłożenia grilla na grill BBQ
5. Górna płyta żebrowana

6. Przycisk zwolnienia dolnej płyty
7. Przycisk włączania/wyłączania
8. Panel sterowania
9. Miejsce na kabel zasilający (w dolnej 

części grilla)
10. Sonda
11. Pojemnik na sondę
12. Gniazdo do podłączenia sondy
13. Ociekacz
14. Przycisk zwolnienia górnej płyty
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OPIS PANELU STERUJĄCEGO

10 9 8

1 2 3 4 5

6

7

1. Ikony fabrycznych programu przyrządzania potraw
2. Przycisk włącz/wyłącz sondę
3. Grafi czne przedstawienie temperatury sondy
4. Temperatura sondy
5. Przycisk przełączania jednostek temperatury
6. Przycisk „+” służy do podwyższenia temperatury / przedłużenia przyrządzania
7. Przycisk „- ” służy do obniżenia temperatury / skrócenia przyrządzania
8. Przycisk minutnika
9. Pokazywanie temperatury
10. Pokazywanie czasu
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UŻYWANIE GRILLA KONTAKTOWEGO GR 7010

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia 
wszelkie elementy opakowania i naklejki/
etykiety reklamowe.
Skontroluj, czy urządzenie, kabel zasilania ani 
wtyczka nie są uszkodzone.
Wytrzyj płyty grillowe, ociekacz, sondę, 
pojemnik i obudowę grilla miękką gąbką 
lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj 
czystą ścierką do sucha.

WYJĘCIE I ZAŁOŻENIE PŁYT GRILLOWYCH
Do wyjęcia płyt grillowych (dolnej i górnej) 
służy przycisk EJECT umieszczone wewnątrz 
grilla. Wciśnięcie przycisku spowoduje 
zwolnienie płyty, która lekko się odchyli, aby 
można ją było łatwo zdjąć z grilla.

UWAGA
Przed wyjęciem lub założeniem płyt 
grillowych zawsze upewnij się, że 
płyty i grill są zupełnie ostygnięte 
i że wtyczka kabla zasilającego jest 
odłączona od gniazdka.

Aby móc założyć płytę i zablokować w grillu, 
umieść ją pod kątem około 45° do korpusu 
grilla tak, aby wypustki w tylnej części 
płyty pasowały do wycięć w korpusie grilla. 
Powoli kładź, a następnie lekko przyciśnij do 
zewnętrznej krawędzi płyty, aż do usłyszenia 
zatrzaśnięcia.

UWAGA
Jeśli płyta (górna lub dolna) jest 
nieprawidłowo założona w korpusie 
grilla, na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat o będzie. W takim 
przypadku wyjmij płytę przez 
wciśnięcie przycisku EJECT i ponownie 
załóż.

OCIEKACZ
Ociekacz jest wbudowany w korpusie 
grilla i dzięki designu sok będzie spływać 
bezpośrednio do ociekacza.
Ociekacz jest zablokowany w korpusie 
grilla przez mechanizm zatrzaskujący. Aby 
łatwo wyjąć ociekacz, delikatnie przyciśnij 
go w kierunku grilla, a ociekacz wysunie się 
z korpusu grilla.
Włóż ociekacz do korpusu grilla i lekko 
przyciśnij, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia.

UWAGA
Podczas manipulacji ociekaczem 
napełnionym gorącym sokiem 
zachowaj ostrożność, aby się nie 
poparzyć. Przed rozpoczęciem 
grillowania upewnij się, że ociekacz 
jest właściwie założony i zablokowany 
w korpusie grilla.

PIERWSZE WŁĄCZENIE GRILLA
Połóż grill na równej i twardej powierzchni 
w zasięgu gniazdka elektrycznego. Upewnij 
się, że wokół grilla jest dostatecznie dużo 
miejsca, aby zapewnić właściwy obieg 
powietrza.
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UWAGA!
Nie umieszczaj 
grilla na 
powierzchniach 
ani materiałach 
łatwopalnych ani 
w ich pobliżu.

Otwórz grill, odchylając górną płytę.
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do 
gniazdka sieciowego, a wyświetlaczu zacznie 
mrugać OFF.
Wciśnij przycisk włączania / wyłączania 
grilla i przy pomocy przycisków +/- ustaw 
maksymalną temperaturę.
Podczas gdy grill się rozgrzewa, temperatura 
na wyświetlaczu będzie mrugać. Gdy 
przestanie mrugać, grill jest rozgrzany na 
ustawioną temperaturę.
Pozostaw grill włączony na około 5 minut. 
W tym czasie może pojawić się lekki dym 
i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne 
zjawisko, które zniknie podczas użytkowania.

UWAGA
Przy pierwszym włączeniu można 
zastosować na płyty grillowe odrobinę 
oleju roślinnego dobrej jakości, który 
można nanieść przy pomocy ściereczki 
kuchennej. Ten proces można 
powtarzać kilkakrotnie podczas 
żywotności grilla. Popraw efekty 
grillowania i przedłuż żywotność 
powierzchni grillującej.

UŻYWANIE GRILLA 
KONTAKTOWEGO Z SONDĄ
Sonda została zaprojektowana tak, aby przy 
jej pomocy uzyskać powtarzalne efekty 
przygotowania różnych rodzajów mięsa.

PODŁĄCZENIE SONDY
Wyjmij pojemnik z sondą z przedniej części 
grilla.
Wyjmij z pojemnika sondę i rozwiń kabel 
sondy.
Końcówkę kabla sondy podłącz do gniazdka 
w korpusie grilla.
Prawidłowe podłączenie sondy do grilla 
zostanie zasygnalizowane przez zapalenie się 
ikony  po włączeniu grilla.

UWAGA!
Przed 
podłączeniem/
odłączeniem sondy 
zawsze upewnij 
się, że wtyczka 
kabla zasilającego 
jest odłączona 
z gniazdka 
sieciowego.

STEROWANIE GRILLEM Z SONDĄ
Połóż grill na równej i twardej powierzchni 
w zasięgu gniazdka elektrycznego. Upewnij 
się, że wokół grilla jest dostatecznie dużo 
miejsca, aby zapewnić właściwy obieg 
powietrza.
Otwórz grill, odchylając górną płytę.
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do 
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gniazdka sieciowego, na wyświetlaczu 
zacznie mrugać OFF.
Wciśnij przycisk włączania/wyłączania grilla, 
aby włączyć grill. 
W zależności od rodzaju przyrządzanej 
potrawy wciśnij odpowiednią ikonę 
programów fabrycznych ( ,  lub ).
Przyciskami +/- można zmienić ustawioną 
temperaturę.
Ustaw suwak na prawej stornie grilla na 
pozycję 1 i opuść górną płytę. W ten sposób 
przyspieszysz rozgrzewanie grilla.

UWAGA!
Nigdy nie 
rozgrzewaj zupełnie 
zamkniętego grilla. 
Grozi uszkodzenie 
powierzchni 
grillujących i grzałki.

Podczas gdy grill się rozgrzewa, temperatura 
na wyświetlaczu będzie mrugać. Gdy 
temperatura przestanie mrugać, grill jest 
gotowy do użycia.
Podczas gdy grill się rozgrzewa, wsuń sondę 
w najgrubszą część płata lub kawałka mięsa, 
które będzie opiekane.
Połóż składniki, które chcesz opiec, na dolnej 
płycie grilla i przesuń suwak na prawej 
stornie na taką pozycję, aby górna płyta po 
opuszczeniu tylko lekko dotykała produktów 
na dolnej płycie. 
Zapobiegnij temu, aby górna płyta 
całkowicie przylegała do produktów.
Na wyświetlaczu stopniowo będzie pojawiać 
się temperatura mięsa, do którego włożono 
sondę. Wraz ze wzrostem temperatury, 
stopniowo będzie zapalać się pasek 

pod „probe temp”, co oznacza grafi czne 
przedstawienie temperatury.
Gdy temperatura osiągnie ustawiony poziom 
(patrz tabela), otwórz górną płytę i przy 
pomocy drewnianego, plastikowego lub 
silikonowego przyboru zdejmij mięso z płyty 
grillowej. Zachowaj ostrożność podczas 
manipulowania mięsem, w którym znajduje 
się sonda.
Przełóż opieczone mięso na deskę i odczekaj 
przed podaniem.
W razie potrzeby wytrzyj resztki soku z dolnej 
płyty grillowej papierowym ręcznikiem 
i możesz kontynuować przyrządzanie.
Jeśli przyrządzanie zostało zakończone, 
wyłącz grill przyciskiem włączania/
wyłączania i odłącz wtyczkę z gniazdka. 
Przed czyszczeniem odstaw grill do 
całkowitego wystygnięcia. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami w rozdziale „Konserwacja 
i czyszczenie”.
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TEMPERATURA SONDY

Gatunek mięsa Rare (krwisty)
Medium rare

(Średnio 
krwisty)

Medium
(Średnio 

wysmażony)

Well done
(Dobrze 

wysmażony)

Wołowina 55°C 60°C 65°C 75°C

Jagnięcina 55°C 60°C 65°C 75°C

Wieprzowina -- -- 65°C 75°C

Mięso 
z kurczaka -- -- 65°C 75°C

Ryba 45°C 50°C 55°C 65°C

UWAGA
Ze względów zdrowotnych nie zaleca 
się przyrządzania mięsa wieprzowego 
i mięsa z kurczaka na „Rare” lub „Me-
dium rare”.

UŻYWANIE GRILLA 
KONTAKTOWEGO
Połóż grill na równej i twardej powierzchni 
w zasięgu gniazdka elektrycznego. Upewnij 
się, że wokół grilla jest dostatecznie dużo 
miejsca, aby zapewnić właściwy obieg 
powietrza.
Otwórz grill, odchylając górną płytę.
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do 
gniazdka sieciowego, na wyświetlaczu 
zacznie mrugać OFF.
Wciśnij przycisk włączania/wyłączania grilla, 
aby włączyć grill. W zależności od rodzaju 
przyrządzanej potrawy wciśnij odpowiednią 
ikonę programów fabrycznych. Temperatura 
ustawi się automatycznie.
Jeśli trzeba zmienić temperaturę, wciśnij 
kilkakrotnie przyciski +/- i ustaw nową 
temperaturę.
Ustaw suwak na prawej stornie grilla na 
pozycję 1 i opuść górną płytę. W ten sposób 
przyspieszysz rozgrzewanie grilla.

UWAGA!
Nigdy nie 
rozgrzewaj zupełnie 
zamkniętego grilla. 
Grozi uszkodzeniem 
powierzchni 
grillujących 
i grzałki.

Podczas gdy grill się rozgrzewa, temperatura 
na wyświetlaczu będzie mrugać. Gdy 
temperatura przestanie mrugać, grill jest 
gotowy do użycia.
Połóż składniki, które chcesz opiec, na dolnej 
płycie grilla i przesuń suwak na prawej 
stornie na taką pozycję, aby górna płyta po 
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opuszczeniu tylko lekko dotykała produktów 
na dolnej płycie. Zapobiegnij temu, aby 
górna płyta całkowicie przylegała do 
produktów. Mogłoby dojść do ich zgniecenia. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku 
przyrządzania kruchych produktów, takich 
jak ryby lub zapiekane sandwiche.
Jeśli trzeba obrócić produkty, otwórz płytę 
górną, obróć produkty i ponownie opuść 
płytę górną.
Gdy produkty są opieczone, podnieś 
górną płytę i przy pomocy drewnianego, 
plastikowego lub silikonowego przyboru 
zdejmij je z płyty grillowej. W razie 
potrzeby wytrzyj resztki soku z dolnej płyty 
grillowej papierowym ręcznikiem i możesz 
kontynuować przyrządzanie.
Jeśli przyrządzanie zostało zakończone, 
wyłącz grill przyciskiem włączania/
wyłączania i odłącz wtyczkę z gniazdka. 
Przed czyszczeniem odstaw grill do 
całkowitego wystygnięcia. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami w rozdziale „Konserwacja 
i czyszczenie”.

UWAGA!
Płyty grillowe 
i części metalowe 
mogą rozgrzewać 
się podczas 
przygotowywania. 
Grozi to 
oparzeniem. Należy 
unikać kontaktu 
z rozgrzanymi 
częściami.

UWAGA
Zaleca się używanie rękawic 
kuchennych podczas manipulacji 
uchwytem, aby uniknąć ewentualnych 
oparzeń. Dotykaj tylko czarnej 
powierzchni uchwytu po środku.
Używaj tylko drewnianych, 
plastikowych lub silikonowych 
przyborów przeznaczonych do 
grillów kontaktowych. Nie używaj 
przyborów metalowych, ponieważ 
mogłyby uszkodzić powierzchnię płyt 
grillowych.
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TABELA PROGRAMÓW FABRYCZNYCH

Program 
fabryczny

Temperatura 
wyjściowa Przeznaczenie

160°C Warzywa pokrojone w kawałki lub plasterki

230°C Plastry i kawałki mięsa (wołowina, wieprzowina, 
cielęcina itp.)

210°C Zapiekanie sandwichy, panini itp.

210°C Plastry lub kawałki mięsa z kurczaka lub innego drobiu

210°C Mniejsze kawałki mięsa, parówki i kiełbasy

230°C Ryby
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UŻYWANIE OTWARTEGO GRILLA 
BBQ
Grilla jest zaprojektowany tak, aby można 
było całkowicie opuścić płytę górną 
i grillować na obu płytach jednocześnie.
Aby móc otworzyć grill, postępuj 
w następujący sposób:
1. Skontroluj, czy powierzchnia, na 

której postawiony zostanie grill, jest 
wystarczająco duża, aby grill się na niej 
zmieścił.

2. Postaw grill na równej i twardej 
powierzchni w zasięgu gniazdka 
elektrycznego. Upewnij się, że wokół 
grilla jest dostatecznie dużo miejsca, aby 
zapewnić właściwy obieg powietrza.

3. Upewnij się, że prawidłowo włożono 
ociekacz i płyty grillowe.

4. Gdy grill jest zamknięty (górna płyta jest 
opuszczona), uchwyć jedną ręką uchwyt 
a drugą wciśnij przycisk rozłożenia grilla, 
znajdujące się w przegubie. Trzymaj 
przycisk wciśnięty i jednoczenie otwieraj 
grill, aż uchwyt dotknie powierzchni.

5. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do 
gniazdka sieciowego, na wyświetlaczu 
zacznie mrugać OFF.

6. Obsługa otwartego grilla BBQ jest taka 
sama jak grilla kontaktowego opisanego 
powyżej.

7. Przed opuszczeniem górnej płyty 
upewnij się, że grill jest całkowicie 
ostudzony i że górna płyta jest czysta. 
Uchwyć jedną ręką uchwyt i powolnym 
ruchem opuść górną płytę.

OBSŁUGA MINUTNIKA
Minutnik ułatwia przyrządzanie potraw. 
Można ustawić czas, przez który dana 
potrawa ma się opiekać i po którym należy 
obrócić potrawę.
Wciśnij przycisk  a na wyświetlaczu 
zacznie mrugać „00”. Przyciskami +/- ustaw 
czas w zakresie od 1 do 60 minut. Po chwili 
wartość na wyświetlaczu przestanie mrugać 
i włączy się odliczanie.
Gdy minutnik osiągnie wartość „00”, zabrzmi 
sygnał dźwiękowy.
Jeśli w czasie odliczania chcesz zmienić 
ustawiony czas, wciśnij przycisk  i ustaw 
nową wartość przy pomocy przycisków +/-.

PRZEŁĄCZANIE JEDNOSTEK 
TEMPERATURY
Do przełączania jednostek temperatury służy 
przycisk . Fabrycznie ustawiona jednostka 
to °C. Jeśli chcesz zmienić jednostkę na 
°F, wciśnij jeden raz przycisk . Przez 
ponowne wciśnięcie przycisku  przełączysz 
z powrotem na °C.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze 
najpierw odłącz wtyczkę kabla zasilającego 
z gniazdka i pozostaw je do ostygnięcia.
Zaleca się podniesienie płyty górnej, aby grill 
szybciej ostygł.

UWAGA!
NIE MYJ 
URZĄDZENIA, 
JEGO KABLA ANI 
WTYCZKI POD 
BIEŻĄCĄ WODĄ 
I NIE ZANURZAJ 
ICH W WODZIE ANI 
INNEJ CIECZY.

OSTRZEŻENIE:
Do czyszczenia nie używaj ostrych 
przedmiotów, środków chemicznych, 
rozpuszczalników, benzyny ani innych 
podobnych substancji. W żadnym 
przypadku nie czyść podgrzewacza 
talerzy przy pomocy urządzeń 
parowych.

CZYSZCZENIE SONDY
Przetrzyj sondę miękką, lekko zwilżoną 
gąbką. Do usuwania osadów można 
użyć delikatnych środków czyszczących 
lub roztworów w spreju do powierzchni 
nierdzewnych. Nakładaj środek na gąbkę, 
a nie na powierzchnię sondy.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI 
ZEWNĘTRZNEJ
Przetrzyj powierzchnię zewnętrzną 
miękką wilgotną szmatką. Do usuwania 
osadów można użyć delikatnych środków 
czyszczących lub roztworów w spreju 
do powierzchni nierdzewnych. Środek 
czyszczący nakładaj na gąbkę, nie na 
powierzchnię urządzenia. Przetrzyj 
najpierw wilgotną gąbką, a następnie suchą 
ściereczką. Przed podłączeniem wtyczki 
kabla zasilającego do gniazdka sieciowego 
upewnij się, że wszystkie powierzchnie są 
suche.

CZYSZCZENIE OCIEKACZA
Po każdym użyciu należy wyjąć ociekacz 
wraz z zawartością. Umyj ociekacz ręcznie 
w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia 
naczyń oraz przy pomocy miękkiej gąbki. 
Opłucz i starannie osusz. Przed włączeniem 
wtyczki kabla sieciowego do sieci upewnij 
się, że tacka została włożona do grilla po 
zakończeniu czyszczenia.

UWAGA!
Zachowaj 
szczególną 
ostrożność, jeżeli 
przenosisz miskę 
z gorącym tłuszczem 
lub sokiem.
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CZYSZCZENIE PŁYT GRILLOWYCH
Aby łatwo wyczyścić płyty grillowe, można 
wyjąć je z korpusu grilla. Najpierw upewnij 
się, że obie płyty grillowe są całkowicie 
zimne.
Do wyjęcia płyt grillowych (dolnej i górnej) 
służy przycisk EJECT umieszczone wewnątrz 
grilla. Wciśnięcie przycisku spowoduje 
zwolnienie płyty, która lekko się odchyli, aby 
można ją było łatwo zdjąć z grilla.
Umyj płyty grillowe ręcznie w ciepłej wodzie 
z odrobiną płynu do mycia naczyń oraz 
przy pomocy miękkiej gąbki. Do usunięcia 
osadów można użyć delikatnego środka 
czyszczącego w płynie. Środek czyszczący 
nakładaj na gąbkę, nie na powierzchnię 
płyty. Uporczywe osady usuń przy pomocy 
plastikowej łopatki lub nylonowej myjki.

OSTRZEŻENIE:
Do czyszczenie płyt grillowych nie 
używaj siły.

UWAGA
Ociekacz, dolną i górną płytę można 
myć w zmywarce do naczyń.

PRZECHOWYWANIE
Przed odstawieniem upewnij się, że 
urządzenie jest czyste, suche i całkowicie 
zimne.
Upewnij się, że ociekacz i płyty grillowe są 
właściwie włożone.
Opuść górną płytę i przesuń suwak na 
pozycję LOCK. W ten sposób zagwarantujesz, 
że górna płyta nie otworzy się podczas 
manipulowania grillem.
Owiń kabel zasilający wokół uchwytu 
w dolnej części grilla.
Umieść go w dobrze wentylowanym 
i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Grill można także przechowywać w pozycji 
pionowej.
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KOMUNIKATY O BŁĘDACH
Poniższa tabela podaje komunikaty o błędach, z którymi możesz spotkać się podczas 
użytkowania urządzenia, włącznie z rozwiązaniami. Jeśli jednak problem nie znika, wyłącz 
urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do 
autoryzowanego ośrodka serwisowego marki Catler.

Komunikaty o błędach Znaczenie Rozwiązanie

Er1 Górna płyta jest 
nieprawidłowo 
założona.

Wciśnij przycisk EJECT, wyjmij płytę górną 
i ponownie ją załóż – więcej w części „Wyjęcie 
i założenie płyt grillujących”.

Er2 Dolna płyta jest 
nieprawidłowo 
założona.

Wciśnij przycisk EJECT, wyjmij płytę dolną 
i ponownie ją załóż – więcej w części „Wyjęcie 
i założenie płyt grillujących”.

Er3 Sonda nie jest 
podłączona.

Wsuń złącze kabla sondy do wtyczki 
w korpusie grilla.

Er4 Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
z gniazda sieciowego.
Odczekaj do pełnego ostygnięcia płyt 
grillowych.
Upewnij się, że obie płyty grillowe zostały 
poprawnie włożone.
Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazda sieciowego i włącz grill.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych 
i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej 
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. 
W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić 
tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa 
likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa 
likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice 
odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od 
sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01




