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             VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Aby nedošlo k poškození nebo ke vzniku nebezpečí díky nesprávnému použití, je nutné 
dodržovat pokyny uvedené v této uživatelské příručce a uchovat je pro použití v budoucnu. 
Postoupíte-li spotřebič jiné osobě, předejte jí také pokyny pro použití. Předpokládané 
použití: Tento přístroj je určen pro vaření. Používejte přístroj pouze pro domácí účely - 
spotřebič není vhodný pro komerční využití. Tato upozornění je nutné pečlivě dodržovat a 
spotřebič musí být používán způsobem popsaným v těchto pokynech. 
 
 Před prvním použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte veškeré pokyny 

v této uživatelské příručce a uchovejte je pro použití v budoucnu. Záruka se 
nevztahuje na škody způsobené nedodržením těchto pokynů. 

 
Tento spotřebič smí být používán pouze tak, jak je popsáno v provozních pokynech. Jakékoli 
jiné použití je nesprávné a nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které vzniknou z 
nesprávného použití. 
 

Spotřebič opatrně rozbalte. Uložte veškerý obalový materiál pro možné použití 
v budoucnu. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí udušení, nedovolte 
dětem si s obalovými materiály hrát. Zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. 
Nepokoušejte se používat ani opravit jakoukoliv součást, která se jeví jako 
poškozená. V případě potřeby opravy se obraťte výhradně na kvalifikovaný 
servisní personál. 

 
Obal je nutné zlikvidovat rychle a zodpovědně. Pro informace ohledně řádné 
likvidace se obraťte na místní úřady. 

 
 
Tento spotřebič smí být používán pouze v souladu s popisem v této uživatelské příručce. 
Jakékoli jiné použití je nesprávné a může být nebezpečné. Výrobce není odpovědný za 
škody, které mohou vyplynout z nesprávného použití spotřebiče. 
 
Před připojením do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému 
na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič nezapojujte, pokud jsou technické údaje odlišné. 
 
Tento spotřebič je určen POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ a nesmí být používán pro 
průmyslové nebo komerční účely. 
 
Před použitím spotřebiče nejprve vytáhněte celý napájecí kabel. Dbejte, aby prodlužovací 
kabel nebyl v kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.  
 
URČENO POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ 
 



Při používání elektrických spotřebičů je nutné přijmout následující důležitá 
bezpečnostní opatření: 
• Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo jste naboso. 
• Spotřebič nikdy nevystavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce, chlad, atd.). 
• Děti (od 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními 
schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou 
spotřebič používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s 
používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním 
opatřením.  
• Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. 
• Děti smí provádět čištění a údržbu přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby. 
• Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let 
• Spotřebič nevystavujte nárazům nebo úderům, protože by mohlo dojít k jeho 
poškození. 
• Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla. 
• Se spotřebičem nepohybujte, když je v provozu. 

 
 
Spotřebič nepoužívejte jako pomocné topné těleso. 
 
Spotřebič udržuje v bezpečné vzdálenosti od tekutin.  
 
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nikdy neponořujte napájecí kabel, zástrčku 
nebo spotřebič do vody nebo jiných kapalin.  
 
Spotřebič nenechávejte zapojený do elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte. Po každém 
použití je ujistěte, že je spotřebič odpojený ze síťové zásuvky.  
 
V případě poruchy a/nebo nesprávného fungování spotřebič vypněte, nerozebírejte jej a ani 
se jej nepokoušejte opravit. Předejte jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k 
opravě. Vyžadujte pouze originální náhradní díly.  
 
Nedodržení pokynů může snížit bezpečnost spotřebiče.  
 
Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen a/nebo v případě zkratu. Abyste předešli 
jakémukoliv riziku úrazu elektrickým proudem, v žádném případě se nepokoušejte opravovat 
spotřebič sami. Obraťte se na autorizované servisní středisko a vyžadujte pouze originální 
náhradní díly. Nedodržení tohoto varování ohrozí bezpečnost spotřebiče.  
 
Prodlužovací kabel používejte pouze po zkontrolování elektrického výkonu. Elektrický výkon 
prodlužovacího kabelu musí být nejméně stejně velký jako elektrický výkon spotřebiče. 
 
Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k přenášení spotřebiče. 
 
V případě požáru spotřebiče nepoužívejte pro uhašení vodu. Oheň uhaste vlhkým hadrem.  
 
Při provozu spotřebiče jsou kovové díly horké - při používání se dotýkejte pouze rukojetí. 
 
Spotřebič používejte pouze k vaření.  
 
Na spotřebič nepokládejte nádobí, oblečení nebo talíře.  
 
Nedovolte, aby kyselé látky (citrónová šťáva, ocet, atd.) zůstaly na spotřebiči. Kyselé látky 
jako citronová šťáva, rajčatová omáčka, ocet a podobně, pokud jsou ponechány delší dobu 
na povrchu spotřebiče, způsobí poškození smaltovaného/lakovaného povrchu a ztrátu lesku. 



 
V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme, abyste odstřihli napájecí 
kabel, aby spotřebič již nebyl funkční. Doporučujeme také zajistit, aby byly neškodné veškeré 
součásti spotřebiče, a to zejména pro děti, které by si mohly se spotřebičem nebo s jeho 
součástmi hrát. 
 
 Tento spotřebič není určen pro provoz s externím časovačem nebo 

samostatným systémem dálkového ovládání.  
 
 
Maximální provozní teplota je: 250°C  
Maximální teplota skladování: 40°C 
 
 
UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ 
• Tento spotřebič může být používán pouze pro účely ohřevu potravin. 
• Tento přístroj může být používán výhradně dospělými osobami tak, jak je uvedeno 
v provozních pokynech.  
• Spotřebič uložte teprve poté, až zcela vychladne. 
• Aby nedošlo k požáru, pokládejte potraviny na gril zásadně bez obalu. 
• Zkontrolujte, aby nebyly v blízkosti spotřebiče žádné záclony, hořlavé materiály, police, 
nebo zdroje tepla: mohlo by dojít k ovlivnění bezpečnosti spotřebiče díky nebezpečí vzniku 
požáru. 
• Spotřebič umístěte nejméně 85 cm nad podlahou mimo dosah dětí. 
• Spotřebič je během provozu horký, před instalací spotřebiče zvolte bezpečný povrch pro 
umístění. Který je odolný proti vysokým teplotám. Je nutné dodržet následující minimální 
vzdálenosti od stěny nebo jiných předmětů: 30 cm po stranách a vzadu a 60 cm v horní části 
spotřebiče. Spotřebič umístěte na pracovní desku nebo kuchyňskou linku, která je schopna 
odolat teplotě nejméně 90 °C a nad spotřebičem ponechte dostatečný volný prostor. 
• Během provozu spotřebiče jsou kovové části horké, nedotýkejte se jich, hrozí nebezpečí 
popálení! Při manipulaci se spotřebičem během provozu vždy používejte rukojeť a knoflíky, 
které jsou odolné proti teplu. 
• VAROVÁNÍ! Při manipulaci s nádobami s horkými tekutinami buďte maximálně pozorní. 
• Nepokládejte žádné předměty (prádlo, oblečení, pánve, atd.) na spotřebič nebo na 
otevřené víko. Teplo může způsobit deformace, trhliny a/nebo požár. Nepokládejte žádné 
předměty mezi pult a spodní část spotřebiče. 
• Aby se zabránilo abnormálnímu přehřátí elektrické zástrčky, ujistěte se, že je zcela 
zasunuta do síťové zásuvky. 
• Zapojte spotřebič do síťové zásuvky vhodné pro napájení domácích spotřebičů. 
Nezapojujte více spotřebičů do stejné zásuvky. 
• POZOR: chléb může hořet. Dávejte pozor při instalaci grilu: nepokládejte jej na povrchy, 
kde může teplo způsobit jeho poškození. 
 
 
SYMBOLY 
 

 
Trojúhelník s vykřičníkem upozorňuje uživatele, aby si přečetli důležité provozní 
pokyny a pokyny pro údržbu v této uživatelské příručce. 

 
Tento symbol znamená, že povrch spotřebiče a sklo jsou při provozu spotřebiče 
velmi horké. Z tohoto důvodu se nikdy nedotýkejte holýma rukama povrchu 
spotřebiče nebo skla. NEBEZPEČNÍ POPÁLENÍ!  

 

 
Třída I: tyto přístroje mají tělo uzemněno pomocí ochranného vodiče. Spotřebič vždy 
připojte k uzemněné síťové zásuvce. 

 



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 
 

VAROVÁNÍ! Nikdy neponořujte tělo spotřebiče, zástrčku nebo napájecí kabel do 
vody nebo jiných kapalin. Spotřebič vždy otírejte vlhkým hadříkem. 

 
Před čištěním vždy spotřebič odpojte od elektrické sítě. Před započetím čištění 
vyčkejte, až grilovací desky zcela vychladnou.  
 

Před a po použití vyčistěte grilovací desky. Vyjměte je pomocí uvolňovacích tlačítek (obr. 7). 
Nepřilnavé grilovací desky lze mýt horkou vodou s jemným čisticím prostředkem a měkkým 
hadříkem nebo houbou. Po umytí je důkladně vysušte. Aby se zabránilo poškození 
nepřilnavých grilovacích desek, nepoužívejte ocelové kartáče, ostré nebo špičaté předměty 
nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Desky lze rovněž mýt v myčce na nádobí. Po vyjmutí 
desky pečlivě vyčistěte rezistor měkkým vlhkým hadříkem. Po vyčištění omotejte napájecí 
kabel kolem určeného místa a poté jej uložte (obr. 8). Spotřebič může být umístěn i ve svislé 
poloze (obr. 9). 
DŮLEŽITÉ: Vytřete do sucha měkkým hadříkem. Kyselé látky jako citrónová šťáva, rajčatové 
pyré, ocet nebo podobné mohou poškodit smaltovanou/lakovanou povrchovou úpravu, takže 
ztrácí lesk.  
• Spotřebič neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.  
• Skladujte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí. 
 
 
SEZNAM SOUČÁSTÍ 
 
 

 
 
 
1. Zařízení pro nastavení grilovacích desek 
2. Prostor pro napájecí kabel  
3. Rukojeť 
4. Výpusť pro odvod tuku 
5. Západka pro uzavření grilovacích desek 
6. Kontrolka termostatu 
7. Spodní rukojeť 
8. Otočný ovladač termostatu 
9. Grilovací desky s nepřilnavým povrchem 
10. Horní rukojeť 
11. Háček grilovacích desek 
 
 



POKYNY K POUŽITÍ 
 
PRVNÍ POUŽITÍ 
1) Uvolněte upevňovací svorky a vyjměte grilovací desky (obr. 7). 
2) Umyjte desky v teplé mýdlové vodě nylonovým kartáčkem nebo měkkým hadříkem a 
osušte je měkkým hadříkem. Nepoužívejte drátěný kartáč nebo abrazivní čisticí prostředky a 
hadřík.  
3) Potřete obě strany olejem na vaření. 
4) Upevněte grilovací desky zpět na své místo do těla grilu stisknutím upevňovacích tlačítek 
a otočte knoflík termostatu do polohy MIN. 
5) Zapojte spotřebič do síťové zásuvky. 
6) Nastavte termostat do polohy MIN, dokud se nerozsvítí kontrolka termostatu a zahřívejte 
grilovací desky po dobu 2-3 minut. 
7) Nastavte oba otočné regulátory teploty do polohy MIN, odpojte spotřebič od zdroje 
napájení a vyčkejte, až úplně vychladne. 
9) Vyjměte grilovací desky a opakujte body 2, 3 a 4. 
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud je spotřebič zahříván poprvé, může vydávat mírný kouř nebo zápach. 
Jedná se o normální jev u mnoha topných spotřebičů a nemá to vliv na bezpečnost 
spotřebiče. 
 
NAPÁJENÍ 
Spotřebič musí být zapojen do uzemněné síťové zásuvky 220-240 V ~ 50/60 Hz. Nikdy 
nepoužívejte síťové zásuvky, které poskytují vyšší nebo nižší napětí. Nedovolte, aby se 
napájecí kabel dotýkal horkých povrchů. 
 
 
PROVOZ 
 
1) Nainstalujte do těla grilu požadované grilovací desky – s hladkým nebo vroubkovaným 
povrchem a vložte zásobník pod vývod pro odtékající tuk (obr. 2).  
2) Zavřete grilovací desky a zapojte gril do síťové zásuvky (220-240 V ~ 50/60 Hz). 
3) Nastavte termostatem teplotu grilování (je možné nastavit teplotu pro každou grilovací 
desku zvlášť). 
4) Vyberte požadovanou úroveň teploty grilování: MIN = minimální teplota grilování, MAX = 
maximální teplota grilování. Kontrolka termostatu se rozsvítí. 
5) Jakmile gril dosáhne požadované teploty, červená kontrolka termostatu zhasne. 
6) Gril můžete nastavit na tři druhy přípravy jídla: 
• Uzavřená příprava jídla (obr. 3): vhodné pro grilování jídel na obou stranách. 
• Příprava jídla jako v troubě (obr. 5): vhodné pro přípravu jídla na obou stranách, ale pouze 
jedna strana je na grilu. Horní část nastavte do svislé polohy a vytáhněte jej nahoru, horní 
závěs umístěte do dolního žlábku a uzavřete horní kryt. 
• Příprava jídla s otevřenými grilovacími deskami (obr. 6): pro přípravu/grilování většího 
množství potravin. 
7) Vložte potraviny na grilovací desky a často jídlo během přípravy kontrolujte. 
8) Během provozu se kontrolka vypíná a zapíná, což ukazuje fungování termostatu, který 
umožňuje udržovat konstantní teplotu obou grilovacích desek. 
9) Pokud chcete spotřebič přemístit, používejte pouze rukojeti, které jsou umístěny na obou 
bočních stranách grilu. 
 
 

VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ ŠPACHTLE NEBO NOŽE, PROTOŽE BY 
MOHLY POŠKODIT NEPŘILNAVÝ POVRCH GRILOVACÍCH DESEK.  

 
              PO POUŽITÍ GRIL VŽDY ODPOJETE OD ZDROJE NAPÁJENÍ 



DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ 
 
Rozmražené a marinované potraviny by měly být před vložením na grilovací desky důkladně 
osušené. Maso by mělo být před grilováním ochuceno, ale sůl by měla být přidána až v 
okamžiku servírování. Při přípravě ryb musí být vždy spodní grilovací deska potřena olejem. 
 

 
 
 
 
 
  



ZÁRUKA 
 
Záruka je platná pro běžné použití přístroje, jak je definováno v uživatelské příručce. 
Vyloučena z této záruky jsou poškození v důsledku příčin nesouvisející se spotřebičem. 
Záruka se nevztahuje zejména na případy, kdy byl přístroj poškozen nárazem nebo pádem, 
chybnou manipulací, připojením, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedenými 
v této příručce, vlivem přepětí, úderu blesku, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti 
nebo mrazu. 
 
Tato záruka Vám poskytuje určitá zákonem vymezená práva.  
 
Napájení: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Výkon: 2100 W 
Rozměry (ŠxVxH): 390x135x330 mm 
Hmotnost: 4,3 kg 
 
 
 

LIKVIDACE  
Upozornění pro životní prostředí: Až budete v budoucnu tento výrobek likvidovat, 
mějte prosím na paměti, že elektrický a elektronický odpad nesmí být likvidován 
společně s komunálním odpadem. Symbol (vpravo na obalu) to udává. 
Kde existují zařízení, výrobek prosím předejte k recyklaci. Vyžádejte si u místních 
úřadů nebo u prodejce informace ohledně recyklace (Směrnice o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních). 
 
Jako součást své politiky zlepšování technologie a spolehlivosti výrobků si výrobce 
vyhrazuje právo měnit a upravovat design, stejně jako technické a elektrické 
specifikace tohoto spotřebiče bez předchozího upozornění. 
 

Vyrobeno v Číně 
 
 
 

Distribuce v ČR/Distribúcia v SR: RÖSLER Praha spol. s r.o., Elišky Junkové 8, 102 00 – 
Praha 10, Česká republika, Tel: +420 267 188 011, Fax: +420 272 651 046, E-mail: 

info@rosler.cz, www.rosler.cz 

 
 
 
 

 
 
 
 


