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PL Smart grill kontaktowy 
Ważne wskazówki bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I  ZACHOWAJ W  CELU SKORZYSTANIA 
W PRZYSZŁOŚCI.
 ■ Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby 
o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych 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.

 ■ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 ■ Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia, 
o ile nie są pod nadzorem.

 ■ Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia oraz 
przewodu zasilającego.

 ■ Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać 
w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się 
niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym 
przewodem zasilającym.

UWAGA: Gorąca powierzchnia
Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, kiedy urządzenie pracuje. 
Wystrzegaj się kontaktu z rozgrzaną powierzchnią obudowy lub powierzchnią do 
grillowania. Do otwarcia grilla używaj uchwytu. Uchwytu nie można używać do 
przenoszenia urządzenia.

 ■ Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie znamionowe 
podane na tabliczce fabrycznej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do 
którego urządzenie zostanie podłączone.

 ■ Urządzenie podłącz wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
 ■ Nie podłączaj urządzenia do gniazda elektrycznego, jeżeli nie zostało odpowiednio skompletowane.

Ostrzeżenie:
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem programatora, 
zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
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 ■ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Urządzenie nie 
jest przeznaczone do eksploatacji w: 

 - aneksach kuchennych dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pokojach hotelowych lub motelowych oraz innych pomieszczeniach mieszkalnych;
 - gospodarstwach rolnych;
 - placówkach oferujących usługi noclegowe ze śniadaniem.
 ■ Zabrania się eksploatacji urządzenia w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz, lub do innych 

celów, niż do których jest przeznaczone.
 ■ Nie stawiaj urządzenia na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych 

powierzchniach. Urządzenie zawsze stawiaj na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
 ■ Nie stawiaj urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w ich otoczeniu, nie stawiaj w pobliżu 

otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
 ■ Aby zapobiec porażeniu prądem nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innej cieczy.
 ■ Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalnymi płytami do grillowania, które są z nim 

dostarczane. Zanim przymocujesz płyty do grillowania do urządzenia, upewnij się, że są czyste 
i całkowicie suche. 

 ■ Zabrania się używania urządzenia bez należcie włożonej miski na tłuszcz lub sos, jak również bez 
poprawnie zainstalowanych płyt do grillowania.

 ■ Podczas pracy, nad urządzeniem i wokół niego musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca 
pozwalającego na obieg powietrza. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów palnych, np. firany, 
ścierki do naczyń itp.

 ■ Na płyty do grillowania nigdy nie umieszczać żywności zapakowanej w folię aluminiową, folię do 
żywności itp. Urządzenie nie służy do przygotowania flambirowanych potraw.

 ■ Po każdym zastosowaniu, należy wyczyścić powierzchnię płyt do grillowania, zgodnie z instrukcjami 
podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

 ■ Urządzenie trzeba zawsze wyłączyć i odłączyć z gniazda sieciowego, jeżeli jest pozostawiane 
bez nadzoru, po zakończeniu używania i przed wyjęciem płyt do grillowania, czyszczeniem lub 
przemieszczaniem. 

 ■ Przed przemieszczeniem, wyjęciem płyt do grillowania, czyszczeniem lub przechowaniem, urządzenie 
pozostawić schłodzić.

 ■ Przed przemieszczeniem trzeba się upewnić, że na płycie do grillowania nie pozostała żadna żywność 
i że pojemnik na tłuszcz i wywar jest pusty. Pojemnik pozostawić przed opróżnieniem schłodzić.

 ■ Przewód zasilający odłączaj od gniazdka elektrycznego wyciągając za wtyczkę, a nie za przewód. 
Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

 ■ Przestrzegaj, aby przewód zasilający nie przechodził przez krawędź stołu lub nie dotykał gorącej 
powierzchni.
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PL Smart Grill kontaktowy 
Instrukcja obsługi

 ■ Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, nawet w wypadku, 
gdy jest Ci znana obsługa podobnego typu urządzeń. Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób, 
jaki został opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszą instrukcję. 

 ■ Co najmniej przez okres trwania ustawowego prawa z tytułu wadliwej realizacji, lub gwarancji z tytułu 
jakości zalecamy przechować oryginalny karton transportowy, materiał opakowaniowy, paragon oraz 
potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności transportu, 
urządzenie zalecamy ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

OPIS GRILLA KONTAKTOWEGO
A1 Osłona górnej płyty do grillowania 
A2 Uchwyt, służy do otwarcia grilla.
A3 Przycisk pro poluzowania górnej płyty 

do grillowania
A4 Górna wyjmowalna płaska płyta 

do grillowania
 z wbudowaną grzałką
A5 Przycisk pro poluzowania dolnej płyty 

do grillowania

A6 Górna wyjmowalna ryflowana płyta 
do grillowania z wbudowaną grzałką

A7  Panel sterujący ze wskaźnikami LED
A8 Wyjmowalny pojemnik na tłuszcz i wywar
 zostaje wysuwany z tylnej części podstawy.
A9 Przycisk do poluzowania blokady zaczepu 

płyty górnej
A10 Podstawa
A11 Nóżki przeciwpoślizgowe

OPIS PANELU STERUJĄCEGO
B1 Przycisk do włączenia i wyłączenia grilla 
B2 Przycisk pro ustawienia manualnego trybu 

grillowania
B3 Przycisk do wyboru kategorii potraw:
 –  FROZEN FOOD (artykuły mrożone),
 –  BACON (słonina),
 –  CHICKEN (kurczak),
 –  SAUSAGE (parówki i kiełbaski),
 –  STEAK (steki),
 –  FISH (ryby),
 –  BURGER (hamburgery).

B4 Wskaźnik fazy ogrzewania wstępnego płyt 
do grillowania

B5 Wskaźnik stanu przygotowania 
do grillowania

 sygnalizuje, że żywność trzeba umieścić 
na płytę do grillowania. 

B6 Wskaźnik sygnalizujący stan potrawy: 
 –   RARE (lekko wypieczony),
 –   MEDIUM (średnio wypieczony),
 –   WELL DONE (dobrze wypieczony).
B7 Przycisk do potwierdzenia wyboru

POZYCJE ROBOCZE GÓRNEJ PŁYTY DO GRILLOWANIA
 ■ Niniejszy grill kontaktowy można używać umieszczając górną płytę do grillowania A4 w trzech różnych 

położeniach roboczych. 
 ■ W trybie automatycznym grill można używać tylko z zamkniętą płyta górną A4.  W trybie manualnym 

grill można używać z płytą A4 zamkniętą lub odchyloną w położeniu pionowym, lub w takim samym 
położeniu, jak dolna płyta do grillowania A6. Jeżeli będziesz używał grilla z płytą A4 ustawioną w położeniu 
pionowym, koniecznym jest, by była odchylona w sposób maksymalny.

 ■ W celu otwarcia płyty górnej A4 do tego samego położenia, jak płyta dolna A6, postępuj w poniższy 
sposób. Kiedy górna płyta A4 jest zamknięta czy też lekko podniesiona ponad płytę dolną A6, palcem 
wskazującym jednej ręki naciśnij i przytrzymaj przycisk A9 a drugą ręką odchyl płytę górną A4, używając 
do tego celu uchwytu A2 w taki sposób, by uchwyt A2 został oparty o płytę roboczą stołu, lub blatu 
kuchennego. W taki sposób zostanie wytworzona powierzchnia do grillowania podwójnych rozmiarów. 
Po odchyleniu płyty A4 poluzuj przycisk A9. Odchylenie płyty górnej A4 do tego samego położenia, 
co płyta dolna A6, można dokonywać wyłącznie w wypadku, że grill został wyłączony z gniazda sieciowego 
i doszło do jego schłodzenia.

WYJĘCIE I PRZYMOCOWANIE PŁYT DO GRILLOWANIA
 ■ Przed wyjęciem lub przymocowaniem płyt do grillowania, grill musi zostać wyłączony, odłączony od 

gniazda sieciowego i schłodzony. Przy pomocy uchwytu A2 odchyl osłonę górną A1 do położenia 
pionowego, na maksimum. 

 ■ Po wyjęciu górnej płyty do grillowania A4, naciśnij i przytrzymaj przy pomocy palca wskazującego jednej 
ręki przycisk A3, a drugą ręką wyjmij płytę A4. Po wyjęciu płyty A4 poluzuj przycisk A3. W taki sam sposób 
wyjmij dolną płytę do grillowania A6. W celu poluzowania płyty dolnej A6, trzeba wykorzystać przycisk A5.

 ■ W celu przymocowania, trzeba włożyć płytę do grillowania A4do górnej osłony A1, i to w taki sposób, by 
łapki w tylnej części osłony A1 zostały zaczepione na tylnej krawędzi płyty A4. Po czym docisnąć płytę 
A4 do osłony A1, by zapadka i styki grzałki na dolnej części płyty A4 zapadły na swoje miejsce w osłonie 
A1. W taki sam sposób dokonuje się mocowanie płyty dolnej A5 do podstawy A10. 

Ostrzeżenie:
Zanim przymocujesz płyty do grillowania A4 i A6 do urządzenia, upewnij się, 
że są czyste i całkowicie suche.

Uwaga:
Płyty do grillowania A4 i A6 podlegają wzajemnej zamianie.

WARSTWA ZAPOBIEGAJĄCA PRZYWIERANIU POTRAW PŁYT 
DO GRILLOWANIA
 ■ Płyty do grillowania grilla kontaktowego mają specjalną warstwę zapobiegającą przywieraniu potraw 

do płyt. Ta powłoka zapobiegająca przywieraniu potraw umożliwia przygotować potrawy w sposób 
bardziej zdrowy, przy wykorzystaniu minimalnej ilości tłuszczu lub oleju. 

 ■ Do umieszczania potraw na płytę do grillowania, lub ich wyjęcia, powinno się używać sztućców 
kuchennych drewnianych lub plastikowych odpornych na ciepło.

 ■ Nie stosować ostrych, jak też metalowych sztućców kuchennych, nie dokonywać też krojenia bezpośrednio 
na płycie do grillowania. Producent nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powłoki płyt do 
grillowania, które zostały spowodowane przez niewłaściwą obsługę.

 ■ Zmiana koloru powierzchni płyt do grillowania nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
 ■ Grill kontaktowy wyjąć z materiału opakowaniowego i usunąć z niego wszelkie materiały promocyjne, 

łącznie etykiet, które mogą się znajdować na płytach do grillowania. Płyty do grillowania A4 i A6 oczyścić 
czystą, lekko nawilżoną szmatką z dodatkiem małej ilości neutralnego kuchennego środka czyszczącego. 
Po zaaplikowaniu środka czyszczącego płyty A4 i A6 dokładnie wytrzeć czystą lekko nawilżoną szmatką, 
po czym wytrzeć do sucha. Wyjmowalny pojemnik A8 wyjąć z tylnej części podstawy A10. Omyć go 
w gorącej wodzie z neutralnym kuchennym środkiem czyszczącym, po czym spłukać pod strumieniem 
czystej wody. Wytrzeć do sucha i umieścić z powrotem na miejsce. 

 ■ Płyty do grillowania A4 i A6 oraz wyjmowalny pojemnik A8 można także umyć w zmywarce do naczyń 
(w górnym koszu). 

Ostrzeżenie:
Zanim przymocujesz płyty do grillowania A4 i A6 do urządzenia, upewnij się, 
że są całkowicie suche.

 ■ Gill ani też jego przewód sieciowy nie płukać pod strumieniem wody, ani też nie zanurzać go do wody, 
lub innych płynów. 

 ■ Ważne, aby przed pierwszym zastosowaniem włączyć grill i uruchomić bez włożonych potraw, z ustawioną 
maksymalną temperaturą, przez czas około 5 -10 minut. Lekki dym może być widoczny podczas tego 
procesu. Jest to normalne zjawisko, połączone ze spalaniem warstwy ochronnej na grzałce grilla.

Notatka:
Kolorystyka płytek może ulec zmianie podczas pierwszych zastosowań urządzenia.

ZASTOSOWANIE GRILLA KONTAKTOWEGO
 ■ Trzeba sprawdzić czy wyjmowalny pojemnik A8 został umieszczony w podstawie A10 poprawnie, i czy 

obie płyty do grillowania A4 i A6 zostały należycie osadzone na swoim miejscu. Płyty do grillowania A4 
i A6 zalecamy przetrzeć małą ilością oleju jadalnego, który jest odpowiedni do wykorzystania w cieple.

 ■ Rozwinąć całą długość przewodu sieciowego i przyłączyć go do gniazda sieciowego. Przyłączenie 
urządzenia do gniazda sieciowego zostaje oznajmione sygnalizacją dźwiękową i krótkim rozświeceniem 
panelu sterującego A7.

AUTOMATYCZNY TRYB GRILLOWANIA
 ■ W tym trybie grill można używać tylko z zamkniętą płyta górną A4.
 ■ Trzeba sprawdzić czy górna płyta A4 jest przychylona, a w celu wprowadzenia grilla do trybu gotowości, 

nacisnąć przycisk B1. Wskaźniki LED B4–B6 zostają stopniowo włączane i wyłączane. 
 ■ Przez naciśnięcie jednego z przycisków B3 można wybrać odpowiednią kategorię potraw. Odpowiedni 

przycisk B3 zostanie włączony a równocześnie zaczną migotać wszystkie wskaźniki LED.
 ■ W celu potwierdzenia ustawienia, nacisnąć przycisk B7. Wskaźniki LED B5 a B6 zostaną wyłączone. 

Wskaźnik LED B4 zacznie migotać i włączy się faza ogrzewania wstępnego płyt do grillowania.

Uwaga:
Jeżeli żadne ustawienie nie zostanie wprowadzone czy tez potwierdzone, po 10 minutach 
grill zostanie automatycznie wyłączony.
Podczas pierwszego wykorzystania może dojść do pojawienia się nieznacznej ilości 
dymu. To zjawisko jest całkowicie normalne.

 ■ Faza ogrzewania wstępnego trwa kilka minut a  jej zakończenie zostaje oznajmione sygnałem 
akustycznym. Teraz grill jest gotowy do grillowania. To zostaje oznajmione przez rozświecenie się 
wskaźnika LED B4 oraz migoczącym wskaźnikiem LED B5. 

 ■ Przy pomocy uchwytu A2 odchyl osłonę górną A2 do położenia pionowego, na maksimum. Płytę górną 
trzeba odchylić aż na maksimum, by w dalszej fazie doszło do poprawnego rozpoznania grubości potraw. 
Na płytę dolną A6 zostają umieszczone potrawy, które będą grillowane, po czym płyta A4 zostaje przy 
pomocy uchwytu A2 pochylona. Podczas umieszczania potraw, otwierania i zamykania grilla trzeba 
uważać, by nie doszło do oparzeń o rozgrzane powierzchnie urządzenia.

Ostrzeżenie:
Jeżeli nie dojdzie do otwarcia grilla w celu umieszczenia potraw lub jego 
zamknięcia po umieszczeniu potraw na płycie do grillowania A6, po kilku 
minutach zabrzmi sygnał akustyczny, który ponownie przypomni, że potrawy 
trzeba włożyć do grilla lub przychylić płytę górną A4. Jeżeli nie zostanie to 
przeprowadzone, grill zostanie automatycznie wyłączony. To zostanie oznajmione 
sygnalizacją akustyczną.

 ■ Po przychyleniu płyty górnej A4 grill w trakcie 3 sekund automatycznie rozpozna grubość potraw 
i włączy automatyczny tryb grillowania. Wskaźniki LED B4 i B5 świecą a wskaźnik B6 (RARE) migocze. 
Czas i temperatura grillowania dostosowana jest do wybranej kategorii i rozpoznanej grubości potraw. 

 ■ W celu osiągnięcia możliwie najlepszych wyników, zalecamy, by podczas fazy przygotowania pokarmu 
grilla nie otwierać zbyt często. Stan pokarmu jest sygnalizowany odpowiednim wskaźnikiem LED B6. Faza 
przygotowania określonego stopnia wypieczenia jest sygnalizowana migoczącym wskaźnikiem LED B6. 
Osiągnięcie określonego stopnia wypieczenia jest sygnalizowane sygnalizacją akustyczną i włączeniem 
odpowiedniego wskaźnika LED B6. Osiągnięcie stopnia lekkiego wypieczenia jest sygnalizowane przez 
rozświecenie się wskaźnika LED „RARE”. Osiągnięcie stopnia średniego wypieczenia jest sygnalizowane 
przez rozświecenie się wskaźników LED „RARE i MEDIUM” a osiągnięcie stopnia pełnego wypieczenia, to 
jest sygnalizowane przez rozświecenie się wskaźników LED „RARE, MEDIUM i WELL DONE“. Ostateczny 
stopień wypieczenia może się różnić w zależności od jakości i rodzaju potraw. 

 ■ Jak tylko zostanie osiągnięty pożądany wynik, pokarm trzeba wyjąć. W jednej serii można przygotowywać 
pokarmy z różnym stopniem wypieczenia. Zawsze po wyjęciu części potraw, trzeba pamiętać o zamknięciu 
grilla, by mogło dojść do właściwego zakończenia fazy przygotowania reszty potraw. Grill nie może 
zostać pozostawiony bez nadzoru, dopóki jest wykorzystywany. Po osiągnięciu najwyższego stopnia 
wypieczenia zabrzmi sygnał akustyczny a grill zostanie automatycznie wyłączony. Gdy wszelkie potrawy 
zostaną wyjęte z grilla przed jego automatycznym wyłączeniem a grill nie będzie dalej używany, trzeba 
go wyłączyć manualnie przez naciśnięcie przycisku B1. 
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 ■ Jeżeli zaistnieje potrzeba przygotowania dalszego pokarmu, trzeba się w pierwszej kolejności upewnić, 
że płyta do grillowania A6 jest całkowicie pusta, po czym grill zamknąć. W dalszym kroku grill trzeba 
ponownie włączyć i dotrzymać procedurę podaną w poprzednich instrukcjach. Ciepło resztkowe może 
spowodować, że faza ogrzewania wstępnego będzie podczas kolejnego zastosowania trwała krócej. 

 ■ W trybie automatycznym „FROZEN FOOD“ (artykuły mrożone) nie dochodzi do rozpoznania grubości 
potraw. Po zakończeniu fazy ogrzewania wstępnego, grill przechodzi automatycznie do trybu rozmrażania 
potraw. Po zakończeniu fazy rozmrażania potraw, grill zostanie automatycznie przełączony do trybu 
czuwania. W razie bezczynności dojdzie po 10 minutach do automatycznego wyłączenia. 

MANUALNY TRYB GRILLOWANIA
 ■ W trybie manualnym grill można używać z płytą A4 zamkniętą lub odchyloną w położeniu pionowym 

lub w takim samym położeniu, jak dolna płyta do grillowania A6. 
 ■ W celu włączenia grilla nacisnąć przycisk B1. 
 ■ Jeżeli płyta górna A4jest przychylona, wskaźniki LED B4–B6 zostają stopniowo włączane i wyłączane. 

W celu ustawienia manualnego trybu grillowania, trzeba nacisnąć przycisk B2. Wskaźniki LED B5 i B6 
zostaną wyłączone. Przycisk pro ustawienia manualnego trybu grillowania. 

 ■ Jeżeli płyta górna A4 jest odchylona, grill zostanie po chwili automatycznie przestawiony do manualnego 
trybu grillowania a wskaźniki LED B5 i B6 zaczną migotać. 

 ■ W celu włączenia manualnego trybu grillowania, trzeba nacisnąć przycisk B7. Wskaźniki LED B5–B6 
zgasną, zacznie migotać wskaźnik B4 i włączy się faza ogrzewania wstępnego płyt do grillowania na 
temperaturę ustawioną. 

 ■ Jak tylko zostanie osiągnięta wstępnie ustawiona temperatura, zabrzmi sygnał akustyczny i zaczną 
migotać wskaźniki B5 i B6. Na płytę/y do grillowania trzeba umieścić potrawy, które powinny zostać 
grillowane. W manualnym trybie grillowania trzeba regularnie kontrolować stan pokarmu. Jak tylko 
zostanie osiągnięty pożądany wynik, pokarm trzeba wyjąć. Grill nie może zostać pozostawiony bez 
nadzoru, dopóki jest wykorzystywany. Podczas umieszczania i wyjmowania potraw, otwierania i zamykania 
grilla trzeba uważać, by nie doszło do oparzeń o rozgrzane powierzchnie urządzenia.

 ■ Grill zostanie wyłączony przez naciśnięcie przycisku B1.

 ■ Zawsze po zakończeniu używania, grill wyłączyć, odłączyć z gniazda sieciowego i pozostawić schłodzić. Po 
schłodzeniu trzeba go wyczyścić w zgodzie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i utrzymanie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GRILLOWANIA MIĘS I WĘDLIN
 ■ W celu osiągnięcia optymalnych wyników, mięso pokroić na w miarę równomiernie grube plastry.
 ■ Żeby mięso nie było twarde i wysuszone, zalecamy nie solić go przed grillowaniem. Przyprawienie solą 

i przyprawami zalecamy dokonywać dopiero po jego obróbce cieplnej.
 ■ Przed rozpoczęciem grillowania mięsa z marynat, przy pomocy ścierki papierowej usuń wpierw nadmiar 

marynaty. Niektóre marynaty mogą zawierać dużą ilość cukru a ten może później podlegać przypalaniu.
 ■ Podczas grillowania mięsa nie nakłuwać, by nie traciło soków i nie było w efekcie ostatecznym twarde 

i wysuszone. 
 ■ Nie susz mięsa zbyt długim czasem grillowania.
 ■ Mięso z kurczaka trzeba zawsze dobrze wypiec.
 ■ Parówki podgotowane nie trzeba przed grillowaniem nakłuwać.
 ■ Grill kontaktowy nie zaleca się używać do grillowania mięsa ze zbyt mocnymi kościami, jak np. kotlet 

z kością. 

SZYBKI PRZEWODNIK GRILLOWANIA

USTAWIENIE ZALECANE POTRAWY
FROZEN FOOD (ARTYKUŁY MROŻONE) Artykuły mrożone
BACON (SŁONINA) Słonina

Cienkie plastry wieprzowiny lub wołowiny 
Schabowy

CHICKEN (KURCZAK) Filet z piersi kurczaka 
Filet z udka kurczaka
Filet z piersi indyka
Medalioniki z indyka

SAUSAGE (PARÓWKI I WĘDLINY) Parówki i kiełbaski 
STEAK (STEKI) Steki z wołowiny

Plastry karkówki
Medalioniki z polędwicy wieprzowej

FISH (RYBY) Cała ryba
Filet z ryby bez skóry
Filet z ryby ze skórą
Krewetki

BURGER (HAMBURGERY) Hamburgery (mięso mielone)
M (TRYB MANUALNY) Owoce

Warzywa
Panini
Kanapki

Uwaga: 
Tryb automatyczny „STEAK“ jest przeznaczony do grillowania mięsa pokrojonego na 
plastry o grubości co najmniej 2 cm. W wypadku plastrów mniejszej grubości, trzeba 
wykorzystać tryb automatyczny „BACON“. 
Mięso z kurczaka i indyka trzeba zawsze dobrze wypiec.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE
 ■ Grill należy wyczyścić po każdym zastosowaniu. Grill wyczyścić po każdym zastosowaniu.
 ■ Do czyszczenia płyt do grillowania A4 i A6 wykorzystać papier kuchenny lub nawilżoną, miękką szmatkę. 

W razie znaczniejszego zabrudzenia, oczyścić płyty do grillowania A4 i A6 lekko nawilżoną szmatką 
z dodatkiem małej ilości środka czyszczącego. Po zaaplikowaniu środka czyszczącego płyty A4 i A6 
dokładnie wytrzeć czystą, lekko nawilżoną szmatką, po czym wytrzeć do sucha. 

Uwaga: 
Po zaaplikowaniu środka czyszczącego płyty do grillowania A4 i A6 porządnie wytrzeć, 
przy pomocy czystego, lekko nawilżonej szmatki, po czym wytrzeć do sucha.

 ■ Trzeba się upewnić, że zawartość wyjmowalnego pojemnika A8 jest chłodna, po czym uważnie wyjąć 
miskę A8 z podstawy A10. Opróżnić jego zawartość i umyć w gorącej wodzie z dodatkiem neutralnego 
kuchennego środka czyszczącego. Później spłukać czystą wodą, wysuszyć i umieścić z powrotem 
na miejsce.

 ■ Płyty do grillowania A4 i A6 oraz wyjmowalny pojemnik A8 można także umyć w zmywarce do naczyń 
(w górnym koszu).

Ostrzeżenie:
Zanim przymocujesz płyty do grillowania A4 i A6 z powrotem do urządzenia, 
upewnij się, że są czyste i całkowicie suche. Obowiązuje to tym bardziej dla 
miejsca styku grzałki. 

 ■ NDo czyszczenia powierzchni zewnętrznej, trzeba użyć suchą lub lekko nawilżoną szmatkę. Po czym 
wszystko porządnie wytrzeć do sucha.

 ■ Do czyszczenia nigdy nie używać zmywaków, środków czyszczących o działaniu ściernym, benzynę itp. 
 ■ Grill ani też jego przewód sieciowy nie płukać pod strumieniem wody, ani też nie zanurzać go do 

wody lub innych płynów. 

MAGAZYNOWANIE
 ■ Wyczyszczony grill zamknąć, a przewód sieciowy zwinąć do przestrzeni w dolnej części podstawy A10. 
 ■ Grill przechowywać w pozycji poziomej na suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie 

umieszczać go w pozycji pionowej. W innym wypadku może dojść do jego upadku i uszkodzenia. 

DANE TECHNICZNE
Napięcie nominalne .................................................................................................................................................. 220–240 V
Częstotliwość nominalna ..........................................................................................................................................50−60 Hz
Nominalny pobór mocy ....................................................................................................................................1 800–2 100 W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

ZALECENIA I  INFORMACJE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA 
Z UŻYTYM OPAKOWANIEM
Użyty materiał opakowaniowy odłóż w miejsce przeznaczone lokalnie do odkładania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Taki symbol umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż 
użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze 
zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu poprawnej likwidacji, renowacji 
i  recyklingu oddaj te produkty w  określonych punktach zbiórki. Opcjonalnie 
w niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić 
swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu równowartościowego 
nowego produktu .
W wyniku właściwej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne źródła 

naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko 
naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Więcej 
informacji prosimy zasięgnąć w lokalnym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbiórki.
W razie niepoprawnej likwidacji tego rodzaju odpadów zgodnie z krajowymi przepisami mogą zostać 
nałożone kary.
Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej
Jeżeli chcesz likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od 
swojego sprzedawcy lub dostawcy.
Utylizacja w pozostałych krajach poza terenem Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W razie konieczności utylizacji tego produktu, zażądaj 
potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od lokalnych urzędów lub od samego sprzedawcy.

Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.


