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CZ 
 
ELEKTRICKÝ GRIL 
 
Vážený zákazníku! 
Gratulujeme vám k zakoupení 
výrobku značky “Saturn”. Jsme 
přesvědčeni, že naše výrobky budou 
věrnými a spolehlivými pomocníky ve 
Vaší domácnosti  
 
Nevystavujte spotřebič náhlým 
změnám teplot. Náhlá změna teploty 
(například donesení spotřebiče z 
mrazivého prostředí do teplého), 
může vyvolat kondenzaci vlhkosti 
uvnitř spotřebiče a ovlivnit  jeho 
fungování při zapnutí. Nechte 
spotřebič v teplé místnosti nejméně 
po dobu 1,5 hodiny. Uvedení 
spotřebiče do provozu po dodání se 
má provádět po uplynutí nejmíň 1,5 
hodiny poté, co se spotřebič ocitl v 
místnosti. 
 
Pro bezpečný a efektivní provoz tohoto 
výrobku si pečlivě přečtěte celý návod 
k použití. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• PŘEČTĚTE SI CELÝ NÁVOD 
• Připojujte spotřebič pouze do sítě  se 
střídavým proudem s napětím 220-240 V 
a 50/60 Hz. Používejte spotřebič pouze v 
domácnosti. 
• Nedotýkejte se horkých povrchů. 
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem, neponořujte šňúru, zástrčku 
nebo spotřebič do vody nebo jiné 
kapaliny.  
• Věnujte zvláštní pozornost při používání 
spotřebiče v přítomnosti dětí. 
• Odpojujte spotřebič od sítě, když ho 
nepoužíváte a také před čištěním. Před 
sundaváním dílů nebo před čištěním 
nechte spotřebič vychladnout. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud má 
jakékoliv poškození nebo poruchy. Aby 
nedošlo k úrazu elektrickým proudem, 
nepokoušejte se opravit spotřebič 
samostatně. Nesprávná montáž spotřebiče 
může způsobit úraz elektrickým proudem 
během jeho provozu. 
• Použití dílů, které nejsou doporučené 
výrobcem, může zpúsobit požár, zkrat a 
způsobit nehodu. 
• Nepoužívejte spotřebič ve venkovním 
prostředí nebo ke komerčním účelům.  

 Dbejte na to, aby napájecí šňúra nevisela 
přes okraj stolu a nedotýkala se horkých 
předmětů.  
• Neumisťujte  spotřebič v blízkosti 
plynového nebo elektrického sporáku a 
trouby.  
• Po použití spotřebič odpojte od sítě.  
• Dávejte pozor při přenášení spotřebiče. 
• Tento spotřebič není určen pro používání 
osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osobami bez zkušeností 
a znalostí o používání spotřebiče, pokud 
nejsou pod dohledem osoby zodpovědné 
za jejich bezpečnost. Nenechávejte děti 
hrát se spotřebičem. 
 
Životnost – 3 roky. 
 
POPIS 
1 – Rukojeť 
2 – Horní část grilu 
3 – Páka stoperu 
4 – Horní deska s nepřilnavým povrchem  
5 – Spodní deska s nepřilnavým povrchem 
6 – Indikátor nahřátí (zelený) 
7 – Indikátor napájení (červený) 
8 – Knoflík termostatu 
9 – Spodní část grilu 
10 – Nádoba pro odvod  tuku. 

 
 
 
PROVOZ 
• Nastavte teplotu nahřátí otočením 
knoflíku  termostatu. Nejdřív otočte na 
maximum a pak nastavte podle potřeby.  
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• Zavřete elektrický gril a připojte jej k 
zásuvce. Rozsvítí se indicatory: červený – 
napájení, zelený – nahřátí.  
• Přibližně po 5 minutách se přístroj 
zahřeje na provozní teplotu, a zelený 
indikátor zhasne. 
• Otevřete elektrický gril, vložte sendvič, 
maso nebo jené potraviny.  
• Zavřete elektrický gril. Zelený indikátor 
se znovu rozsvítí. 
• Připravujte jídlo od 3 do 8 minut podle 
potřeby, nebo dozlatova. 
• Po přípravě jídla otevřete gril zvednutím 
horní části pomoci rukojeti. Vyjměte jídlo 
z grilu pomoci speciální plastové lopatky. 
Je zakázáno používat kovové příbory 
(například nože nebo kleště), protože 
múže dojít k poškození nepřilnavého 
povrchu. 
• Po ukončení práce odpojte spotřebič ze 
zásuvky a nechte ho otevřeným aby 
vychladl. 
 
OTEVŘENÝ GRIL 
• Položte spotřebič na čistý, rovný povrch. 
Jídlo lze připravovat i na otevřeném 
elektrickém grilu.  
• Horní část spotřebiče se nachází v jedné 
rovině s dolní části. Tím se vytváří jeden 
velký pečící  povrch. Chcete-li rozložit 
elektrický gril, najděte páku stoperu 
z pravé strany spotřebiče. 
 
 

 
 
• Uchopte rukojeť levou rukou a pravou 
rukou zatáhněte páku stoperu směrem k 
sobě. Přidržujte rukojeť a pohybujte horní 
část grilu tak dlouho, dokud nelehne na 
stůl. Spotřebič zůstane rozložený tak 
dlouho, dokud nezvednete rukojeť na 
horní části grilu a nezavřete jej. 
 

 
 

• Využívejte rozložený gril pro grilování 
hamburgerů, steaků, drůbežího filé 
(protože části s kostmi nemusí se 
prosmažit důkladně), ryby a zeleniny. 
• Příprava jídla na otevřeném grilu je 
výhodnější díky zdvojnásobenému 
pečícímu  povrchu.  
• Lze připravovat různé potraviny tak, že 
jejích vůně se nebude míchat. Můžete 
také připravovat kusy masa různé 
tloušťky, pokud budete sledovat stupeň 
jejích přípravy.  
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Před čištěním vždy odpojte spotřebič od 
elektrické sítě a nechte ho vychladnout. 
Elektrický gril se čistí snadněji, když je 
vlažný. Nerozebírejte spotřebič pro čištění.  
• Je zakázáno ponořovat elektrický 
gril do vody nebo mýt ho v myčce na 
nádobí.  
• Otřete pečící  povrchy měkkým 
hadříkem pro odstranění zbytků jídla. 
Pokud zbytky jídla se přilepily, položte na 
pečící  povrchy vlhký papírový ubrousek a 
nechte ho tam na nějakou chvíli. 
• Nepoužívejte abrazivní prostředky, 
protože poškozují nepřilnavý povrch. 
• Při vyjímání potravin z grilu nepoužívejte 
kovové příbory, protože by mohly poškodit 
nepřilnavý povrch. 
• Otřete vnější povrchy elektrického grilu 
vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní 
prostředky nebo tvrdé houby, protože to 
zkazí vzhled spotřebiče. 
• Sundávejte nádobu pro odvod  tuku po 
každé přípravě jídla a umyjte ji v teplé 
mýdlové vodě. Nepoužívejte tvrdé houby 
a agresivní čisticí prostředky, protože 
mohou poškodit povrch. Vytřete nádobu 
do sucha a připevněte ji na místo. 
 
SKLADOVÁNÍ 
• Vždy odpojte spotřebič, pokud se 
nepoužívá.  
• Před odložením elektryckého grilu, 
nechte jej zcela vychladnout.  
• Napájecí šňůru můžete namotat kolem 
spotřebiče.  
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Výkon:    2000 Wt 
Napětí:    220-240 V 
Frekvence:   50 Hz 
Intenzita proudu:  9,1 A 
 
SADA OBSAHUJE 
ELEKTRICKÝ GRIL  1 
NÁDOBA PRO ODVOD  TUKU 1 
KUCHAŘKA   1 
NÁVOD K POUŽITÍ 
A ZÁRUČNÍ LIST   1 
BALENÍ    1 

Páka 
stoperu 
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BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ. LIKVIDACE. 

Můžete pomoci ochraně 
životního prostředí! 
Prosíme, dodržujte místní 
pravidla: nepracující elektrická 
zařízení předejte v příslušné 
středisko zabývájicí se likvidací 
odpadu. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo 

měnit technické vlastnosti a design 
výrobků. 
 
 


