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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte pokyny pro všechny jeho součásti. 
Tyto pokyny uchovejte pro budoucí použití.  

 
• 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. 
• 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. 
• Před připojením do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí 
uvedenému na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič nezapojujte, pokud jsou technické údaje 
odlišné. Výrobce a dodavatel neodpovídají za škody způsobené nesprávným použitím 
přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.  
• Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Při použití 
zkontrolujte, zda napájecí kabel není v kontaktu s horkými částmi nebo s ostrými okraji. 
Přístroj nepoužívejte se smotaným napájecím kabelem a na napájecí kabel nic nepokládejte. 
• Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel. Abyste předešli jakémukoliv 
riziku úrazu elektrickým proudem, v žádném případě se nepokoušejte opravovat spotřebič 
sami. V případě, že je nutné spotřebič opravit, svěřte opravu výrobci, jeho servisnímu 
zástupci nebo podobně kvalifikované osobě. 
• Pokud během provozu spotřebiče ucítíte podivný zápach, okamžitě spotřebič vypněte a 
odpojte jej od zdroje elektrické energie, aby nedošlo k poškození spotřebiče. 
• 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.  
• Spotřebič nepoužívejte, pokud máte mokré ruce nebo jste naboso. 
• Spotřebič nikdy nevystavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce, chlad, atd.). Spotřebič 
uchovávejte pouze na suchém místě. 
• Neponechávejte gril ve venkovním prostředí. 



• Tento spotřebič je určen POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ a nesmí být používán pro 
průmyslové nebo komerční účely.  
• Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a vyčkejte, až zcela vychladne. 
• 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. 
• Instalace spotřebiče musí být provedena v souladu s pokyny výrobce. Nesprávná instalace 
může vést ke zranění osob, zvířat nebo k poškození věcí, za které výrobce a dodavatel 
nemůže být zodpovědný.  
• Spotřebič nevystavujte nárazům nebo úderům. 
• Spotřebič nepoužívejte jako topné těleso. 
• Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl na zem. 
• Používejte pouze prodlužovací kabel zkontrolovaný kvalifikovaným technikem. Elektrický 
výkon prodlužovacího kabelu musí být nejméně stejně velký jako elektrický výkon spotřebiče. 
• Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k přenášení spotřebiče. 
• Chraňte spotřebič před postříkáním tekutinou. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiných 
kapalin. Pokud však spotřebič náhodou spadl do vody, ihned jej odpojte od zdroje elektrické 
energie a nechejte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným technikem. 
• Ujistěte se, zda je zástrčka plně zasunuta v zásuvce, aby se zabránilo možnému 
nadměrnému přehřátí spotřebiče. Spotřebič neopouštějte, pokud je zapojený v síťové 
zásuvce. Při odpojení spotřebiče ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte 
zástrčku a vysuňte ji. 
• POZOR: Spotřebič se během provozu zahřívá, umístěte jej na bezpečný, stabilní povrch 
odolný vůči vysokým teplotám a nikdy se nedotýkejte kovového grilovacího roštu, grilovací 
desky nebo rezistoru, když je spotřebič zapnutý. 
• Aby se předešlo nebezpečí požáru, nikdy nepokládejte na gril zabalené potraviny, před 
grilováním vždy odstraňte obal. 
• Na vypnutý spotřebič nikdy nepokládejte potraviny a/nebo nevyužívejte ho ke skladování 
potravin, protože v případě neúmyslného zapnutí může dojí k extrémně nebezpečné situaci. 
• Spotřebič umístěte do bezpečné vzdálenosti od závěsů, hořlavých materiálů nebo 
jakéhokoliv zdroje tepla, mohlo by jinak dojít k ohrožení bezpečnosti spotřebiče a ke vzniku 
požáru. 
• POZOR: V tomto spotřebiči nikdy nepoužívejte dřevěné uhlí nebo podobná hořlavá paliva. 
• Dávejte pozor při používání oleje, může způsobit tvorbu velkého množství horkých par. 
• Tento spotřebič není určen pro provoz s externím časovačem nebo samostatným 
systémem dálkového ovládání. 
• Před odpojením od sítě spotřebič vypněte. 
• Maximální provozní teplota je 220 °C 
• Maximální teplota skladování je 40 °C 
 
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Spotřebič lze provozovat venku za suchého počasí. Nesmí však navlhnout. 
• Spotřebič musí být během provozu umístěn na pevném, rovném povrchu a musí být ve 
vzdálenosti minimálně 30 cm od nejbližší zdi a hořlavých předmětů.  
• Pozor! Spotřebič je při provozu velmi horký! Před dotýkáním se jeho povrchu je nutné 
ponechat spotřebič zcela vychladnout. Odstranění grilovacího roštu, ovládacího panelu a 
zásobníku, jakož i čištění lze provádět až po úplném vychladnutí spotřebiče. 
• Během grilování spotřebič nepřemisťujte. 
• Ovládací panel je vybaven bezpečnostním spínačem, který brání zapnutí topného tělesa, 
pokud není řásně umístěn na svém místě v těle grilu. 
 
 
SYMBOLY 
 



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

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

 

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že výrobek splňuje požadavky 
právních předpisů, které chrání životní prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES a 
2002/95/ES). Tento symbol znamená, že pokud si poslední uživatel přeje tento 
produkt zlikvidovat, musí jej odevzdat do příslušného zařízení pro sběr a recyklaci. 
Použitý výrobek zlikvidujte rychle a zodpovědně. Pro informace o zařízení pro 
likvidaci se prosím obraťte na místní úřady. 

 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Před čištěním vždy spotřebič odpojte od elektrické sítě a počkejte, až grilovací 
deska a topná trubice zcela vychladnou. 

Tělo grilu lze čistit měkkým vlhkým hadříkem. Grilovací rošt, grilovací desku a zásobník lze 
čistit teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí. Nepoužívejte abraziva ani hrubé čisticí 
prostředky. Po čištění nechte přístroj a příslušenství důkladně vyschnout. 
 

Dbejte, aby se do ovládacího panelu nedostala voda nebo jiná tekutina. V případě, že 
se vnitřní části spotřebiče dostanou do styku s vodou nebo jinými tekutinami, 
spotřebič nezapínejte a nepokoušejte se jej otevřít nebo provádět opravy. Obraťte se 
prosím na nejbližší autorizované asistenční centrum. 

 
 
 
 
  



VÝBĚR UMÍSTĚNÍ PRO VÁŠ GRIL 
 

Gril umístěte na rovný a stabilní povrch mimo dosah dětí. Dodržujte minimální 
vzdálenost 30 cm mezi grilem a ostatními objekty kolem. Při provozu spotřebiče 
mohou být grilovací rošt, grilovací deska a voda v zásobníku velmi horké, před 
přemísťováním spotřebiče proto vždy vyčkejte, až zcela vychladne. Nedotýkejte se 
holýma rukama grilovacího roštu, pro odstranění roštu použijte hák (volitelná výbava).  

 

 

POPIS  

 
 
1. Grilovací rošt 
2. Topná trubice 
3. Zásobník 
4. Tělo spotřebiče 
5. Kontrolka napájení 
6. Regulátor teploty / termostat 
7. Maximální hladina vody 
8. Grilovací deska 
 
 
PŘED POUŽITÍM 
Odstraňte veškerý obalový materiál 
Spotřebič vyčistěte dle pokynů (viz kapitola Údržba a čištění) 
 
1) Vložte zásobník (3) shora do těla grilu. 
2) Regulace teploty (6) musí být v poloze OFF (VYP.). Poté shora nasaďte ovládací panel. 
3) Naplňte zásobník (3) studenou vodou tak, aby hladina vody nepřesáhla značku MAX (7). 
4) Nasaďte topnou trubici na základnu. 
5) Nasaďte grilovací rošt (1) nebo grilovací desku (8) na topnou trubici. 
6) Zapojte zástrčku do odpovídající zásuvky. 
 

 
POZOR! Grilovací rošt nebo deska se nesmí dotýkat topných těles. 



 
 
OBSLUHA 
 
1. Otočte knoflíkem regulátoru teploty do polohy MAX. 
2. Nechte grilovací rošt nebo grilovací desku 5 minut rozehřívat Při prvním zapnutí 
spotřebiče může topné těleso produkovat mírný kouř nebo zápach. Jedná se o normální jev 
u topných spotřebičů a nemá to vliv na bezpečnost Vašeho spotřebiče. 
3. Potraviny určené ke grilování vložte na grilovací rošt nebo grilovací desku a nastavte 
teplotu podle tloušťky a hmotnosti jídla, které se chystáte na grilu připravovat. Kontrolka svítí. 
4. Pro co nejlepší výsledek jídlo občas otočte, aby bylo jídlo udělané podle Vašich 
požadavků.   
5. Při grilování bude blikat kontrolka napájení, aby se nepřehřály vnitřní součástky grilu pro 
bezpečnou přípravu jídla. Spotřebič vypnete krátce před uvařením jídla otočením ovládacího 
knoflíku termostatu do polohy "OFF", vysoká teplota v grilu postačí na posledních několik 
minut přípravy jídla, což šetří elektrickou energii.  
6. Spotřebič odpojte a nechte jej před uložením zcela vychladnout. 
 

Gril nepoužívejte s prázdným zásobníkem. Do zásobníku vždy při používání 
grilu nalijte vodu. 
 
 

UŽITEČNÉ INFORMACE KE GRILOVÁNÍ 
 
• Hluboce zmrazené potraviny je nutné před grilováním zcela rozmrazit. 
• Pro rovnoměrný výsledek grilování jídlo často na grilu otáčejte. 
• Doba grilování závisí na konkrétním připravovaném jídle. V následující tabulce jsou 
uvedeny doby přípravy některých pokrmů: 
 
DRUH MASA DOBA GRILOVÁNÍ (orientační údaj) 
Hovězí filet 8 - 15 minut 
Hovězí burger 8 - 15 minut 
Telecí řízek  5 - 8 minut 
Vepřový řízek 12 minut 
Jehněčí kotlety 4 - 8 minut 
 
Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se spotřebič automaticky vypne, pokud vyndáte 
ovládací panel z těla grilu. 
 
 
ZÁRUKA 
 
Záruka je platná pro běžné použití přístroje, jak je definováno v uživatelské příručce. 
Vyloučeny 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.  
 
 
 
 
 



 
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. Udává to symbol (vpravo) na obalu. 
Tam, kde existují příslušná 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. 
 
Výrobce a distributor má právo provádět na spotřebiči změny (technické i estetické) a/nebo 
vyměnit některé součásti bez předchozího upozornění, pokud to uzná za vhodné, aby vždy 
nabízel bezpečný a spolehlivý výrobek. 
 

Vyrobeno v Číně. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájení: 230V~50 Hz 
Výkon: 2000 W 
Rozměry (ŠxVxH): 505x95x395 mm 
 
 
 
 
 
 
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 

 


