WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego
w kołek ochronny
- należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać
za dużo odbiorników
- w przypadku używania przedłużacza powinien on być z uziemieniem,
i ułożony w bezpieczny sposób
- urządzenie wyłącznie do użytku domowego
- można używać grilla w pomieszczeniach zamkniętych tylko, jeśli są dobrze wentylowane
- pracujący grill należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliży znajdują
się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się grill należy go wyłączyć.
- jeżeli grill nie pracuje, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, lecz nigdy mokrymi rękami
- nigdy nie używać grilla, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie
- nie używać grilla na wolnym powietrzu. Można używać grilla w miejscach zadaszonych,
gdzie jest on zabezpieczony przed deszczem i wiatrem
- nigdy nie wkładać produktów bezpośrednio na grzałkę gdyż może to spowodować
poważne uszkodzenia lub poparzenia
- nie należy używać grilla w pobliżu firanek, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów
- żeby zapobiec przegrzaniu się urządzenia, nie należy go umieszczać w kącie
pomieszczenia albo bezpośrednio obok ściany
- nie dotykać metalowych elementów uruchomionego grilla
- nie stosować papieru do pieczenia
- nie przykrywać grilla gdy jest włączony
- przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie
- grill można stawiać tylko na płaskim i stabilnym podłożu. Nad grillem nie mogą się
znajdować przedmioty z materiału łatwopalnego
- nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad grillem
- nie odgrzewać na grillu produktów w żadnych naczyniach
- nie wolno palić w tym urządzeniu węglem drzewnym lub innym paliwem
- należy zwrócić uwagę, by napięcie w sieci odpowiadało napięciu zasilania grilla
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych
lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

R

grill elektryczny
wolnstojacy
GB25
,

OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie
domowym
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż
użytkowanie sprzętu marki ELDOM przyniesie Państwu wiele radości. W celu
uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą
instrukcją.

1

Podczas dłuższego grillowania, jeśli woda wyparuje należy ją uzupełnić. Dolewając
wodę nie wolno zalać gorącej grzałki (grozi uszkodzeniem urządzenia oraz
poparzeniem).
Przed włączeniem grilla należy przygotować produkty do grillowania i poukładać
je na ruszcie i włączyć grill. Czas grillowania zależy od rodzaju przyrządzanych potraw.
Temperaturę regulujemy pokrętłem (6). Praca urządzenia sygnalizowana jest
lampką kontrolną (5).

OPIS OGÓLNY

1. Osłona
2. Uchwyty do przenoszenia
3. Nóżki
4. Siatka na akcesoria
lub produkty
5. Lampka kontrolna
6. Włącznik i regulator temp.
7. Korpus
8. Ruszt
9. Pojemnik na wodę

Przed przystąpieniem do grillowania należy aluminiowy pojemnik (9) znajdujący się
pod grzałką zalać wodą do połowy jego objętości.

7
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Grill posiada zabezpieczenie przed włączeniem do sieci wyjętej z korpusu grzałki.
W przypadku nieprawidłowo zamontowanej grzałki, np. zbyt słabo dociśniętego do
korpusu elementu (6) urządzenie nie będzie działało.
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Ruszt (8) można ustawić na
dwa sposoby, uzyskując
różne wysokości.

DANE TECHNICZNE
- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne
elementy. Nóżki (3) wciskamy w odpowiednie miejsca w korpusie (7). Siatkę (4)
łączymy z nóżkami (3) za pomocą dołączonych do kompletu śrub. Montujemy
osłonę (1).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czynności pielęgnacyjnych należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego i poczekać aż elementy grzewcze grilla ostygną.
- grill rozłożyć. Regulator temperatury (6) wraz z grzałką można zdemontować,
- obudowę, ruszt i pojemnik na wodę można myć przy użyciu dostępnych
w handlu środków do mycia naczyń
- nie stosować środków do szorowania
- element grzewczy wytrzeć wilgotną szmatką

Gril może być również używany w wersji stołowej bez zamontowanych nóżek (3).
Przy pierwszym uruchomieniu grilla może wydzielać się specyficzny zapach
z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne. Dlatego pierwsza
praca urządzenia powinna odbywać się bez produktów.
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