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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Pozorně si přečtěte tyto pokyny před prvním

použitím zařízení. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za poškození způsobené
komerčním využitím, nevhodným použitím nebo
nesprávným dodržením pokynů k obsluze.

• Toto zařízení je určeno pouze k vnitřnímu použití
v domácnostech.

• Není určeno k použití v následujících případech a
záruku nelze uplatnit při používání v:

 – kuchyňkách v obchodech, kancelářích a na
jiných pracovištích;
 – hotelech, motelech a jiných ubytovacích 
zařízeních jejich klienty;
 – penzionech.

• Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a vědomostmi, pokud nepoužívají zařízení pod
dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost nebo pokud nebyly o používání
zařízení touto osobou náležitě poučeny. Děti
musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
se zařízením nebudou hrát.
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• Toto zařízení smí být používáno dětmi ve věku od
8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném
používání zařízení a rozumí rizikům, k nimž může
dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
zařízení a jeho uživatelskou údržbu nesmějí
vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou
pod dohledem. Zařízení a jeho kabel udržujte z
dosahu dětí mladších 8 let.

• Symbol znamená: Pozor, horký povrch!
• Teploty přístupných ploch mohou být při

provozu zařízení horké. Nedotýkejte se horkých 
ploch na zařízení.

• Toto zařízení není určeno k provozu pomocí
externího časovače nebo samostatného systému
dálkového ovládání.

• Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej
vyměnit výrobce nebo jeho poprodejní servis,
aby nedošlo ke vzniku nebezpečné situace.

• Desky otírejte vlhkou houbičkou. Tělo zařízení
čistěte hadříkem.

• Tento přístroj může být použit až do nadmořské
výšky 4 000 metrů.



CO DĚLAT

• Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál, nálepky a
příslušenství zevnitř a z vnější strany zařízení.

• UPOZORNĚNÍ: Součástí zařízení jsou bezpečnostní opatření společná
pro různé verze v závislosti na příslušenství dodaném s vaším zařízením. 
Než své nové zařízení poprvé použijete, pozorně si tato bezpečnostní
opatření přečtěte. Uschovejte je na místě, kde bude později možné je
najít a přečíst si je.

• Jakýkoli zásah, jiný než běžné čištění a údržba prováděné zákazníkem,
musí být prováděn schváleným servisním centrem.

• Zařízení vždy zapojujte pouze do uzemněné
zásuvky.

• Ujistěte se, že zdroj napájení odpovídá hodnotám
jmenovitého výkonu a napětím uvedeným na
spodní straně zařízení.

• Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud za jeho
použití převezmete zodpovědnost, používejte
pouze takový prodlužovací kabel, který je v
dobrém stavu, má zástrčku ze zemnicím kolíkem
a je vhodný pro zajištění jmenovitého výkonu
zařízení.

• Pokud dojde k vznícení částí přístroje, nikdy jej
nehaste pomocí vody. Přístroj odpojte a plameny
uhaste vlhkým hadrem.

• Před zapojením zařízení do zásuvky napájecí
kabel zcela odmotejte.

• Odstraňte všechny obalové materiály, nálepky a
příslušenství zevnitř i vně spotřebiče (obr. 1).
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CO NEDĚLAT

• Nikdy neodpojujte zástrčku tahem za šňůru.
• Nikdy nenechávejte nepoužívané zařízení zapojené v zásuvce.
• Neprovádějte ohřev zařízení ve svislé poloze.
• Nenechávejte zařízení za chodu bez dozoru.
• Abyste předešli přehřátí zařízení, neumisťujte jej do rohu nebo pod

nástěnnou skříňku.
• Nikdy nepokládejte zařízení přímo na křehký či jemný povrch (skleněný 

stůl, ubrus, lakovaný nábytek atd.) nebo na měkký povrch, jako je utěrka.
• Nikdy nepokládejte zařízení na kluzké či horké povrchy nebo do jejich

blízkosti; napájecí kabel nesmí být nikdy v blízkosti nebo v kontaktu s
horkými povrchy zařízení, v blízkosti zdroje tepla, ani nesmí být veden
přes ostré hrany.

• Nepokládejte kuchyňské potřeby na varné plochy zařízení.
• Za účelem ochrany varné plochy nepoužívejte kovové kuchyňské

potřeby.
• Nikdy nemanipulujte s podnosem na tuk, když je spotřebič horký.

V případě, že se podnos na tuk zaplní během vaření, nechte přístroj
vychladnout před jeho vyprázdněním. (v závislosti na modelu)

• Nikdy nekrájejte potraviny přímo na deskách.
• Nepoužívejte kovové drátěnky nebo čisticí písek, abyste předešli

poškození varných ploch (nepřilnavé vrstvy).
• Nikdy neponořujte zařízení, kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny. 

Nejedná se o předměty vhodné do myčky na nádobí.

• Ať už používáte prodlužovací kabel či nikoli, napájecí kabel pečlivě
umístěte tak, aby se kolem stolu mohly osoby volně pohybovat, aniž by 
o kabel zakopávaly.

• Výpary z vaření mohou být nebezpečné pro zvířata, která mají
zvláště citlivý dýchací systém, například ptáci.  Majitelům ptactva
doporučujeme, aby tato zvířata neumisťovali do zóny vaření.

• Vždy použijte rovný, stabilní a tepluvzdorný pracovní povrch z dosahu
zdrojů vody a tepla.

• Pokud je zařízení používáno uprostřed stolu, udržujte jej z dosahu dětí.
• Pokud dojde k nehodě, popálené místo neprodleně opláchněte

studenou vodou a v případě potřeby přivolejte lékařskou pomoc.
• Před každým čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od elektrické sítě.



DOPORUČENÍ / INFORMACE

• Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení, které je určeno pouze pro
domácí použití.

• Z bezpečnostních důvodů je toto zařízení v souladu s aktuálními normami 
a předpisy (směrnice pro nízké napětí, elektromagnetická kompatibilita, 
látky ve styku s potravinami, ochrana životního prostředí...).

• Při prvním použití se může v několika prvních minutách ze zařízení
uvolňovat slabý zápach a kouř.

• Naše společnost má zavedenou politiku výzkumu a vývoje a může tyto
produkty upravit bez předchozího upozornění.

• Jakékoli pevné nebo tekuté potraviny, které přijdou do styku s díly
označenými symbolem , jsou nevhodné ke konzumaci.

• Používejte pouze příslušenství dodané se zařízením nebo zakoupené v
autorizovaném servisním středisku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Toto zařízení obsahuje jeden nebo několik elektrických článků. Za
účelem ochrany životního prostředí je nelikvidujte sami, ale odevzdejte
je na sběrném místě určeném k tomuto účelu (v závislosti na modelu).

Ochrana životního prostředí je na prvním místě!
Vaše zařízení obsahuje cenné obnovitelné nebo 
recyklovatelné materiály.
Odevzdejte je na místním sběrném místě.

• Nedávejte gril pod tekoucí vodu.
• Nečistěte tělo a víko grilu mokrým hadrem nebo vlhkou houbou.

Nejdříve vyždímejte hadřík nebo houbu, aby z nich nekapala voda.
• Abyste předešli poškození zařízení, v souvislosti s ním nikdy nepoužívejte 

metodu flambování.
• Mezi deskou s vařenými potravinami nikdy nepoužívejte hliníkovou fólii 

či jiné předměty. Potraviny nepřipravujte v hliníkové fólii.
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PŘEDEHŘÍVÁNÍ

• Kabel úplně odmotejte (Obr. 5).
• Nedotýkejte se kovových částí spotřebiče, pokud jsou předehřívány 

nebo používány, protože jsou velmi horké.
• Ujistěte se, že regulátory termostatu (D) jsou v minimální poloze a pak

zapojte kabel do elektrické zásuvky.
• Kontrolky Zapnuto (C) se rozsvítí a zůstanou svítit, což znamená, že

kabel je zapojen (Obr. 6).
• Předehřejte gril/y nastavením regulátoru/ů termostatu do požadované

polohy, dokud se nerozsvítí LED kontrolka READY (B) (Obr. 7 a 8).
Poznámka: Každý termostat můžete nastavit na různé teploty v závislosti 
na tom, co grilujete.

• Nyní jste připraveni začít grilovat. Potraviny umístěte na grilovací desky
(Obr. 9 a 10).

• LED kontrolka READY se při používání spotřebiče přerušovaně zapíná a
vypíná, čímž indikuje, že dochází k udržování teploty.

POPIS

A Odnímatelné grilovací desky
B LED kontrolka READY
C LED kontrolka Zapnuto (ON)

D Regulátory termostatu
E Odkapávací miska

PŘED POUŽITÍM!

• Před prvním použitím důkladně vyčistěte desky teplou vodou a malým
množstvím tekutého prostředku na mytí nádobí, opláchněte a důkladně 
vysušte (Obr. 2).

• Gril je tvořen dvěma nezávisle odnímatelnými deskami (A), které lze
použít samostatně nebo společně. Při instalaci desek se ujistěte, že jsou
správně umístěny. Je nutné, aby na spotřebiči byly uloženy obě desky, a 
to i v případě, že chcete používat pouze jen jednu (Obr. 3).

• Ujistěte se, že je odkapávací miska (E) ve správné poloze (Obr. 4).



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po dokončení grilování
• Nastavte regulátor/y termostatu (D) do minimální polohy (Obr. 11).
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před další manipulací nechte spotřebič 

zcela vychladnout. (Obr. 12-13).
• Desky lze umýt teplou mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí. Na

nepřilnavý povlak nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo
hrubou houbičku (Obr. 14-15).

• Chcete-li vyčistit vnitřní část grilu, vyjměte grilovací desky a zvedněte
spotřebič tak, abyste k němu získali přístup zespoda (Obr. 16).

• Těleso grilu neponořujte do vody ani do jiných kapalin (Obr. 17).

Potraviny Nastavení 
teploty Čas

Steak Max 12-15 minut (6-8 min na stranu)

Kotleta (maso, kuřecí, krůtí) Max 12-15 minut (6-8 min na stranu)

Klobásy 4/Max 10-15 minut

Slanina Max 4 minuty (2 min na stranu)

Houby 3 7-10 minut

Zelenina na plátky 2 8-15 minut

Filet z ryby 3 10 minut (5 min na stranu)

1 2 3 4 Max

Teplota
100 °

(Udržování 
teploty) 

150 ° 180 ° 200 ° 230 ° 
(Ožehnutí)

Tipy ke grilování
• Teplotu grilování zvyšte nebo snižte podle vaší chuti a povahy

připravované potraviny (množství, tloušťka apod.)
• Počkejte, až se rozsvítí LED kontrolka připravenosti READY: Znamená 

to, že gril dosáhl požadované teploty.
• Abyste dosáhli nejlepších výsledků a vyvarovali se připečení potravin, 

vždy se před grilováním ujistěte, ze je povrch čistý.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problémy Možná řešení

Kontrolka Zapnuto se 
nerozsvítí.

Zkontrolujte připojení k elektrické zásuvce.
Pokud problém přetrvává, zkuste spotřebič připojit k jiné zásuvce.

Kontrolka READY 
nesvítí.

Kontrolka připravenosti se rozsvítí, když spotřebič dosáhne 
zvolené teploty, což může trvat 6 až 10 minut. 

Vaše jídlo není dobře 
upečené.

Ujistěte se, že při vkládání potravin svítí kontrolka připravenosti. 
Regulátor termostatu nastavte na maximální polohu (ožehnutí), 
pokud tomu tak není.

Váš bezkouřový gril 
TEFAL produkuje více 
kouře než obvykle.

Množství kouře závisí na obsahu tuku nebo obsahu oleje v 
surovinách, které připravujete. Abyste předešli nadměrnému kouři 
během grilování:
• Odstraňte přebytečný tuk 
• Vyvarujte se přípravě surovin s nadměrným množstvím marinády 
nebo omáčky. 
•  Před použitím se ujistěte, že jste rošty řádně vyčistili. Můžete je 

také mezi jednotlivými cykly otřít, abyste odstranili zbytky tuku 
a drobky.

Rady
Zvláště pro maso: Výsledky grilování se mohou lišit v závislosti na 
původu, řezu a kvalitě připravovaných potravin. Programy byly 
nastaveny a testovány na vysoce kvalitní potraviny. Stejně tak musí být 
při grilování zohledněna tloušťka masa; potraviny, které jsou silnější než 
3,5 cm, nelze na tomto produktu připravit.

Váš spotřebič stále nefunguje? Obraťte na autorizované servisní středisko 
(viz seznam v servisní brožuře).




