
 

 

 

 

 

 

CZ                                                                            NÁVOD K POUŽITÍ 

RG 3518 – RACLETE GRIL 

 

 
 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním 
blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. 
Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, 
přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v 
případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, 
chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky 
(vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. 
Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní 
kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“. 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
• Instalujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, záclony atd.! 
• Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku. 
V případě použití na choulostivých podklsdech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám. 
• Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout. 
• Nikdy nepřilévejte vodu do tuku. 
• Pro uchopení používejte jen držadla nebo knoflíky. Přístroj je velmi horký. 
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát.Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou 
starší 8 let pod dozorem.Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 
 
 
Rozsah dodávky 
1 x Grilovací zařízení 
1 x Lávové kameny 
1 x Grilovací deska s 2 různými povrchy 
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8 x Malé pánve 
8 x Dřevěné špachtle 
 
 
 
Uvedení do provozu 
Antiadhézní povrch 
• Pánvičky a pečící desku lehce potřete tukem. Pánvičky vložte do příslušných prohlubní v základní desce. 
• Přístroj nechte zapnutý po dobu asi 15 minut bez grilované suroviny, tzv. „naprázdno“, aby tak mohlo dojít k odstranění ochranných 
vrstev (viz kapitola „Používání přístroje“). Lehký vývin kouře je normálním jevem. Zajistěte dostatečné odvětrání. 
• Pánvičky a pečící desku ve vychladlém stavu umyjte v mycí lázni. Nyní je přístroj připraven k provozu. 
 
Použití přístroje 
Postavte přístroj na podložku, která je odolná vůči působení vysokých teplot. 
1. Všechny přísady nakrájejte na malé kousky nebo kolečka. 
2. Pečící plochu lehce potřete tukem. Posypte kamennou ploténku solí, zabráníte tím připálení. 
3. Ujistěte se, že je tepelný regulátor na O (vypnuto). Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230V, 50Hz. 
Levá kontrolka se rozsvítí a signalizuje, že je přístroj zapojen do sítě. Doba pro nahřátí kamene bude asi 25 do 30 minut. 
4. Přístroj zapnete tak, že regulátor posunete vpravo do požadované polohy. Modrá kontrolka se rozsvítí. Začněte eventuálně s nižším 
nastavením. Tato kontrolní svítilna se při provozu periodicky rozsvěcí, aby tak bylo indikováno, že je udržována správná teplota. 
5. Na pečící desku/kamen vložte surovinu určenou ke grilování. V pánvičkách můžete zapékat např. žampióny nebo malé obložené chleby 
se sýrem. Nepřeplňujte misky. Aby nedošlo k poškození antiadhézního povrchu, obracejte nebo vyjímejte grilovanou surovinu pomocí 
dřevěné stěrky. 
 
Funkce udržování teploty pokrmu 
Regulátor teploty posuňte na nejnižší hodnotu. Pečící deska nyní slouží k udržení teploty pokrmu. 
 
Po použití 
Chcete-li provoz ukončit, nastavte nejprve regulátor teploty do polohy 0 (vypnuto) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontrolka zhasne. 
Čištění 
• Před čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne. 
• V žádném případě přístroj neponořujte do vody. 
• Očistěte pánvičky a kamennou ploténku umytím v mycím prostředku. 
 
Horké kameny, grilovací deska, a malé pánve 
1. Zatímco je povrh ještě teplý, odstraňte zbytky jídla vlhkým ručníkem nebo papírovým ručníkem. 
2. Vyčistěte tyto díly pod tekoucí vodou.  Větší nečistoty můžete vyčistit nylonovým kartáčem. 
Plášť přístroje 
Vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem. 
 
Skladování 
• Skladujte přístroj v suchu a čistotě. 
• Při delším nepoužívání doporučujeme skladovat spotřebič v jeho originálním obalu. 
 
Odstraňování problémů 
Spotřebič nefunguje 
Možná příčina: 
Přístroj není připojen k elektrické síti. 
Náprava: 
• Zkontrolujte zásuvku použitím jiného spotřebiče. 
• Znovu a správně zasuňte zástrčku do zásuvky. 
• Zkontrolujte pojistku. 
Možná příčina: 
Přístroj je vadný. 
Náprava: 
• Obraťte se na naše služby nebo servisní středisko 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a 
direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme 
bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, 
podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou 
záruku! 
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. 
V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. 
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši 
Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! 
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Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, 
náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému 
opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! 
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. 
Po uplynutí záruky: Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 

 
Technické údaje 
Model: RG 3518 

Váha netto: cca. 4,85 kg 
Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50-60Hz 
Příkon: 1200 - 1400W 
Ochranná třída: I 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a 
direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
 
 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných 
míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám 
zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte 
prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


