
 
 
 

CZ                                                                                NÁVOD K POUŽITÍ 

PC-TYG 1143 Teppanyaki grill 

 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s ním budete spokojeni. 

 

Symbolu použité v návodu k použití 

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám 

a zabránili poškození. 

 

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty. 

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace. 

 

Obecné poznámky 

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky a příjmového 

dokladu. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze. 

POZNÁMKA: Ilustrace se mohou od originálního spotřebiče lišit. 

 Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

 Přístroj se smí používat pouze v souladu s návodem k použití. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoli jiné použití není 

určeno a může mít za následek poškození nebo zranění osob. 

 Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti. 

 Pokud přístroj nepoužíváte, nebo provádíte čištění, údržbu nebo se objevila závada, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku 

(vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ne kabel) nebo vypněte pojistku. 

 Přístroj a pokud možno i síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození. Pokud se zjistí poškození, 

nesmí se spotřebič používat. 

 Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány úpravy spotřebiče. 

 Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich 

dosah. 

 VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

 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 spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 

uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo 

dosah dětí mladších 8 let. 

 

 

Speciální bezpečnostní pokyny 

VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení! 

• Během provozu může být teplota přístupných povrchů velmi vysoká. 



• Přístroj uchopte pouze za termostat a/nebo dřevěný rám. 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru! 

• Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od hořlavých předmětů, jako je nábytek, záclony atd. 

• Olej a tuk se mohou při přehřátí spálit. 

POZOR: 

• Lze použít pouze dodaný termostat. Žádný jiný termostat nesmí být používán za žádných okolností! 

• Regulátor teploty (7) nastavte vždy před připojením nebo vyjmutím termostatu na „OFF“ (vypnuto). Jinak by mohlo dojít k 

poškození spotřebiče. 

• Zkontrolujte, zda je termostat správně zapojen do spotřebiče. Regulátor teploty (7) musí směřovat směrem nahoru. 

• Při demontáži termostatu zatáhněte za zástrčku, ne za kabel! 

• Při připojování nebo demontáži termostatu nepoužívejte nadměrnou sílu. 

• Dbejte na to, aby se napájecí kabel (9) nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče. 

 

• Nepoužívejte spotřebič s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání. 

• Nikdy nelijte vodu do horkého tuku. 

• Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout. 

• Udržujte čidlo teploty (8) a kolíky zástrčky čisté. 

• Tento spotřebič a síťový kabel (9) nejsou určeny k ponoření do vody během čištění. Viz návod v kapitole „Čištění“.  

• Přístroj neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Pokud je síťový kabel (9) tohoto spotřebiče poškozen, 

musí být nahrazen speciálním připojovacím kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo jeho zákaznického servisu. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se 

bezpečného používání spotřebiče a porozuměly nebezpečí. 

• Děti se s přístrojem nesmí hrát. 

• Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem. 

• Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

 

Přehled součástí 

1. Bambusový rám 

2. Drážky pro odvod tuku 

3. Nádoba pro sběr tuku 

4. Grilovací plocha (s drážkami a plochou deskou) 

5. Zásuvka pro termostat 

6. Kontrolka 

7. Regulátor teploty 

8. Teplotní čidlo - měří teplotu desky 

9. Napájecí kabel 

10. Síťová zástrčka 

 

Elektrické připojení 

Požadavky na napájení 

Spotřebič může spotřebovat celkem 2200 W. Při této připojené zátěži 

se doporučuje samostatné napájecí vedení chráněné jističem 16 A pro domácnost. 

UPOZORNĚNÍ: Přetížení! 

• Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez 

kabelu nejméně 1,5 mm². 

• Nepoužívejte více rozdvojky, protože tento přístroj je příliš silný. 

 

Připojení 

• Ujistěte se, že je spotřebič zapnutý. Regulátor teploty (7) musí být nastaven na “OFF”. 

• Ujistěte se, že napětí přístroje (viz „typový štítek“) a síťové napětí souhlasí. 

• Síťová zástrčka (10) smí být vložena pouze do správně nainstalované a uzeměné zásuvky. 

 

Před prvním použitím 



1. Vyjměte přístroj z obalu. 

2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňové materiály, kabelové spony a kartony. 

3. Zkontrolujte, zda je v balení veškeré příslušenství. 

4. Spusťte spotřebič na nejvyšší teplotu po dobu 10 minut. 

5. Vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku. 

POZNÁMKA: 

• Tento proces obvykle produkuje trochu kouře a některé pachy. Zajistěte dostatečné větrání. 

• Výrobní zbytky a prach očistěte od zařízení tak, jak je popsáno v části „Čištění“. 

 

Provoz 

1. Umístěte spotřebič na rovný, voděodolný a obecně odolný povrch. Povrch by měl být snadno čistitelný, protože rozstřik je 

nevyhnutelný. Pokud je zařízení umístěno na citlivém povrchu, umístěte pod něj tepelně odolnou desku. 

2. Umístěte desku (4) na rám bambusu (1. Položte nohy do příslušných otvorů rámu. Zkontrolujte, zda deska (4) je správně 

zasazena do rámu. 

3. Pod drážky na tuk (2) umístěte nádobu pro sběr tuku (3). 

4. Zajistěte, aby byla regulace teploty (7) otočena do polohy „OFF“ (vypnuto) a vložte ji do zásuvky termostatu (5). 

UPOZORNĚNÍ: Přetížení! 

Pokud není termostat správně připojen, může dojít k abnormálnímu ohřevu, jehož následkem může být poškození nebo 

způsobení nehody. Měli byste proto zajistit, aby byl termostat připojen správně. 

5. Připojte spotřebič do řádně nainstalované zásuvky. Ujistěte se, že odpovídá napětí spotřebiče (viz „typový štítek“). 

POZNÁMKA: 

• Spotřebič dosáhl správné teploty, když kontrolka (6) na termostatu zhasne. 

• Během provozu se kontrolka (6) zapne a vypne. To je normální a znamená, že teplota je termostaticky řízena a udržována. 

 

Drážky pro odvod tuku 

Přebytečný tuk se shromažďuje v odkapávací misce. 

• Odkapávací misku (3) zasuňte do držáku pod roštem (4). 

• Při grilování byste měli pravidelně kontrolovat obsah a v případě potřeby vyprázdnit zásobník. 

 

Použití 

VAROVÁNÍ: Spotřebič je během používání horký! 

• Předehřejte spotřebič na cca 10 minut. Když kontrolka (6) zhasne, gril je připraven k použití. 

• Desku (4) otřete potravinovým olejem. 

• Regulátor teploty (7) nastavte na požadovanou hodnotu. 

• Doba vaření závisí na typu potraviny, množství a na tom, jak dobře musí být jídlo propečeno, což musí být stanoveno podle 

vašich vlastních preferencí. 

• Deska (4) má plochu pokrytou drážkami pro snadnější odvod tuku, což umožňuje zdravé grilování s nízkým obsahem tuku a 

rovnou plochu, která může být použita pro grilování zeleniny. 

• Při otáčení vařených potravin používejte dřevěné nebo teflonové nádobí, aby nedošlo k poškození keramického povrchu. 

• Po dokončení procesu vaření můžete regulátor teploty (7) přepnout na nízkou úroveň, aby se potraviny udržely v teple. 

 

Po použití 

• Pro vypnutí spotřebiče nejprve otočte regulátor teploty (7) do polohy „OFF“ (vypnuto) a termostat vyjměte ze zásuvky (5). 

• Neodstraňujte termostat ze spotřebiče, dokud spotřebič nevychladne, protože teplotní čidlo (8) je po použití stále velmi 

horké. 

 

Čištění 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

• Přístroj ani termostat nikdy neponořujte do vody, abyste jej vyčistili. 

• Regulátor nikdy nečistěte vlhkými předměty. 

• Kabely ani elektrické části spotřebiče nikdy neponořujte do vody! 

• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až zařízení vychladne. 

 

POZOR: 



• Nepoužívejte žádný drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty. 

• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Na horkou desku nikdy nelijte studenou vodu, mohlo by dojít k poškození přístroje a mohlo by dojít k rozstřikování horké 

vody. 

 

Termostat 

Vyčistěte termostat měkkým papírovým ručníkem nebo měkkým suchým hadříkem. 

 

Grilovací plocha 

• Odstraňte zbytky potravin, dokud jsou ještě teplé, vlhkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. 

• Desku (4) otřete měkkou houbou a mýdlovou vodou, opláchněte čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem. Po 

vysušení naneste na povrch tenký film jedlého oleje. 

 

Nádoba pro sběr tuku 

• Vyjměte zásobník na sběr tuku (3) ze spotřebiče. 

• Zlikvidujte obsah (tuk). 

• Vyčistěte zásobník v teplé mýdlové vodě. 

• Zásobník na sběr tuku (3) znovu nasaďte do grilu. 

 

Bambusový rám 

Očistěte rám lehce navlhčeným hadříkem. 

 

Uložení 

• Přístroj skladujte pouze po vychladnutí. 

• Při delším nepoužívání doporučujeme spotřebič skladovat v původním obalu. 

• Přístroj vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí. 

• Zkontrolujte, zda je nádoba pro sběr tuku správně umístěna a zda není naplněna. 

POZOR: Před opětovným vložením termostatu zkontrolujte, zda je vnitřek zásuvky zcela suchý. 

 

Řešení problémů 

Problém Možná příčina Možné řešení 

Zařízení nefunguje. Zařízení není připojené k napájení. 

• Zkontrolujte zásuvku s jiným 
zařízením. 

• Připojte zařízení k zásuvce. 
• Zkontrolujte jističe. 

Teplota není kontrolována správně. Termostat není správně připojen. Připojte termostat správně. 
 

Technické údaje 

Model:    PC-TYG 1143 

Napájení:  220-230 V, 50/60 Hz 

Příkon:   2000-2200 W 

Třída ochrany:  I 

Čistá hmotnost:  přibližně 3,8 kg 

 

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) 
 


