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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 možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 
• Používejte tento přístroj jen pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou určeny pro podmíněně 
použiti venku). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte 
do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k 
navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištěni nebo v případě poruchy. 
• Přistroj nesmi 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). 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 
neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 
nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro 
zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
 
Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, 
karton atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušeni! 
• Za účelem ochrany děti a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj 
používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály male děti. 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přistroj 
VYSTRAHA: Během provozu může byt teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoka. 
Nebezpečí popáleni! 
• Instalujte tento přístroj v dostatečně vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, záclony 
atd. (30 cm) Oleje a tuky se mohou v případě přehřátí vznítit. Pozor, Nebezpečí vzniku požáru! 
 



Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku. 
• Používejte pouze na tepelně odolných podložkách. 
• Nikdy nepřilévejte vodu do tuku. 
• Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu. 
• Grilované potraviny z grilovací desky vyjímejte pouze za použití vhodného nástroje. 
• Při použiti dbejte na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi spotřebiče. 
• Použijte pouze příslušenství, které je součásti dodavky. 
• Aby nedošlo k prudké akumulaci horka, nestavte přístroj přímo pod skříň. Dbejte na dostatek volného prostoru! 
• Přístroj není vhodný pro provoz v otevřeném prostoru! 
• Nedotýkejte se horkých části spotřebiče. Popřípadě použijte chňapku a spotřebič uchopte pouze za držadlo přip. 
za prohlubeň pro rukojeť. 
• Přístroj přenášejte vždy oběma rukama. 
• Dříve než spotřebič vyčistíte a uložíte, nechte ho vychladnout. 
 
Uvedeni do provozu 
Z krabice vyjměte přístroj a všechny příslušně díly příslušenství. Obal hned nelikvidujte, nýbrž jej uchovejte i 
s vnitřními součástmi obalu po celou dobu trváni záruky. 
• Pánvičky a pečící desku lehce potřete tukem. Pánvičky vložte do příslušných prohlubni v základní desce. Položte 
desku na pečeni na topné tyčky. Dbejte na vybraní na okraji desky na pečeni a aby tato dobře přilehala. 
• Přístroj nechte zapnuty po dobu asi 5 minut bez grilované suroviny, tzv. „naprázdno“, aby tak mohlo dojit 
k odstranění ochranných vrstev (viz kapitola „Používaní přístroje“). Lehký vývin kouře je normálním jevem. 
Zajistěte dostatečně odvětraní. 
• Pánvičky a pečící desku ve vychladlém stavu umyjte v mycí lázní. Nyní je přistroj připraven k provozu. 
 
Připojení 
• Odviňte úplně síťovou šňůru. 
• Před zapnutím přístroje do zásuvky zkontrolujte, jestli je síťové napětí, které chcete použit, shodne s napětím 
přístroje. Potřební údaje najdete na typové značce. 
• Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů. 
 
Kontrolka 
Po zastrčení zástrčky a klopného spínače I/O sviti červena 
kontrolka a signalizuje, že je zařízení připojeno k proudové síti. 
 
Použiti přístroje 
1. Všechny přísady nakrájejte na male kousky nebo kolečka. 
2. Pečící plochu lehce potřete tukem. 
3. Přístroj zapněte pomoci spínače I/O. Kontrolní světlo sviti. Spotřebič nechte předem nahřát po dobu přibližně  
5 -10 minut. 
4. Na pečicí desku vložte surovinu určenou ke grilování. V pánvičkách můžete zapékat např. žampiony nebo male 
obložené chleby se sýrem. Na pánvičky nepokládejte příliš mnoho potravin. Dbejte na to, aby ingredience nepřišly 
do styku s topným článkem. Aby nedošlo k poškození antiadhezního povrchu, obracejte nebo vyjímejte grilovanou 
surovinu pomoci dřevěné stěrky. 
5. Čas od času z pečicí desky a pánviček odstraňte větší zbytky potravin, jako jsou např. připálené kousky sýrů, aby 
se nevznítily. 
 
Po použití 
• Pokud chcete provoz ukončit, nastavte spínač na 0 (vyp.) 
a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontrolní světlo 
zhasne. 
• Nechte přístroj vychladnout a poté jej vyčistěte tak, jak je 
popsáno v kapitole „Čištěni“. 
Mějte na paměti, že se grilovací plocha ještě po nějakou dobu 
dohřívá, popř. je horka, proto se ji nedotýkejte! 
 
Čištěni 
• Před čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne. 



• V žádném případě přístroj neponořujte do vody. 
• Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomoci vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku. 
• Plochu omyjte měkkou hubkou s mycím prostředkem, opláchněte čistou vodou a vysušte důkladně měkkou 
utěrkou. 
• Očistěte pánvičky a kamennou plotýnku umytím v mycím prostředku. 
• Při čištěni nepoužívejte žádné ostré předměty. Mohlo by to totiž způsobit poškozeni. 
• Přístroj můžete otřít lehce navlhčeným hadříkem. 
 
Technické údaje 
Model:............................................................................... RG 3198 
Pokryti napětí:....................................................................230 V, 50 Hz 
Příkon: ...............................................................................400 W 
Třída ochrany: ................................................................... Ι 
Čista hmotnost: .................................................................0,8 kg 
 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trváni 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 plněni nemají za následek 
ani prodlouženi záruční doby, ani tím nevzniká narok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. 
Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatněni záruky 
předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. 
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebeni, 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. 
 
Vyznám symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů 
použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak 
předejit možným negativním dopadům na životni prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku 
nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnoceni starých elektronických a 
elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím 
územně správních celků nebo obecního úřadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 


