
Kontaktný gril Perfection Profi Plus 

1. Komponenty 
Komponenty kontaktného grilu 
1. Grilovacie dosky 
2. Uvoľňovacie tlačidlá pre grilovacie dosky 
3. Držiak grilovacej dosky 
4. Rukoväť s dotykovým displejom 
5. Odkvapkávacia miska 
6. Základňa 
 
Displej 
A. Zapnuté/Vypnuté 
B. Voľba pre mrazené potraviny (len v automatickom režime) 
C. 6 programov varenia (burger, kuracie prsia, panini, klobása, steak, ryba) 
D. Manuálny režim 
E. OK 
F. Zobrazenie úrovne varenia 

 
2. Bezpečnostné pokyny 
Dôležité ochranné opatrenia 
Pokyny na používanie, údržbu, čistenie a inštaláciu produktu: v záujme vlastnej bezpečnosti si 
prečítajte všetky odseky návodu na použitie vrátane príslušných piktogramov. 
 
Obsluha spotrebiča 
_ Tento spotrebič je určený iba pre vnútorné použitie v domácnosti. 
Nie je určený na použitie v nasledujúcich objektoch a nevzťahuje sa na to záruka: 
_ Zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách; 
_ Poľnohospodárske objekty; 



_ Pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach; 
_ Penzióny. 
_ Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál, samolepky a príslušenstvo z vnútornej a 
vonkajšej strany spotrebiča. 
_ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú 
pod dohľadom alebo nie sú poučené o používaní zariadenia dospelou osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať a 
nebudú ho používať ako hračku. 
_ Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo ak 
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a správne chápu súvisiace riziká. 
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie 8 rokov alebo deti bez dohľadu. 
_ Spotrebič a jeho prívodný kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
_ Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke. 
_ Na čistenie grilovacích dosiek použite hubku, horúcu vodu a čistiaci prostriedok. 
_ Toto zariadenie je možné používať až do nadmorskej výšky 4 000 metrov. 
VAROVANIE: Neohrievajte ani nepredhrievajte gril bez 2 grilovacích dosiek vnútri grilu. 
Nebezpečenstvo ohrozenia života úrazom elektrickým prúdom! 
_ Tento spotrebič sa nesmie používať v kombinácii s externým časovačom alebo diaľkovým 
ovládaním. 
_ Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho popredajným servisom, 
aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. 
_ Pred zapojením spotrebiča úplne odviňte napájací kábel. 
_ Nepoužívajte predlžovací kábel. Ak za to prijmete zodpovednosť, používajte iba predlžovací kábel, 
ktorý je v dobrom stave, má zástrčku s uzemnením a je vhodný pre výkon spotrebiča. Preveďte všetky 
potrebné opatrenia, aby ste zabránili akémukoľvek zakopnutiu o predlžovací kábel. 
_ Spotrebič vždy zapojte do uzemnenej zásuvky. 
_ Uistite sa, že je napájací zdroj kompatibilný s výkonom a napätím uvedeným na spodnej strane 
spotrebiča. 
_ Nikdy neponárajte spotrebič, jeho napájací kábel alebo zástrčku do vody alebo inej kvapaliny. 
Nebezpečenstvo pri grilovaní a v dôsledku tepla 
_ Ak je spotrebič v prevádzke, môžu byť povrchové teploty vysoké. Nikdy sa nedotýkajte horúcich 
povrchov spotrebiča. 
 
3. Technické špecifikácie 
Napájacie napätie: 220-240 V ~, 50-60 Hz 
Spotreba: 1830-2180 Wattov 
Trieda ochrany: I 
 
Čo robiť 
_ Starostlivo si prečítajte pokyny, spoločné pre rôzne modely v závislosti na príslušenstvu, s ktorým 
bol váš spotrebič dodaný. Pokyny uchovávajte na dosah. 
_ Ak dôjde k nehode, popáleninu okamžite opláchnite studenou vodou a v prípade potreby 
vyhľadajte lekára. 
_ Pred prvým použitím grilovacie dosky umyte (pozri odsek 7) a na grilovacie dosky nalejte trochu 
kuchynského oleja a utrite mäkkou handričkou alebo papierovou kuchynskou utierkou. 
_ Či už je použitý predlžovací kábel alebo nie, umiestnite napájací kábel opatrne tak, aby sa hostia 
mohli pohybovať voľne okolo stola bez rizika zakopnutia. 
_ Výpary z varenia môžu byť nebezpečné pre zvieratá, ktoré majú obzvlášť citlivý dýchací systém, ako 
sú vtáci. Majiteľom vtákov odporúčame držať ich stranou od priestoru varenia. 
_ Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu detí. 



_ Pred použitím skontrolujte, či sú obe strany dosky čisté. 
_ Aby ste zabránili poškodeniu grilovacích dosiek, používajte ich len na zariadenie, pre ktoré sú 
určené (napr. neumiestňujte do rúry, na plynovú alebo elektrickú varnú dosku atď.). 
_ Zaistite, aby boli grilovacie dosky stabilné, dobre umiestnené a správne pripnuté k zariadeniu. 
Používajte len grilovacie dosky dodané so spotrebičom alebo zakúpené v autorizovanom servisnom 
stredisku. 
_ Vždy používajte drevenú alebo plastovú stierku, aby ste nepoškodili grilovacie dosky. 
_ Používajte len diely alebo príslušenstvo dodávané so zariadením alebo zakúpené v autorizovanom 
servisnom stredisku. Nepoužívajte ich k iným zariadeniam alebo zámerom. 
 
Čo nerobiť 
_ Nepoužívajte spotrebič vonku. 
_ Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky alebo keď ho používate. 
_ Aby ste zabránili prehriatiu spotrebiča, neumiestňujte ho do rohu alebo pod nástennú skrinku. 
_ Nikdy nepokladajte spotrebič priamo na citlivý povrch (sklenený stôl, obrus, lakovaný nábytok, 
atď.) alebo na mäkký povrch, ako je utierka. 
_ Nikdy nepokladajte spotrebič pod skrinku pripevnenú k stene alebo policu alebo vedľa horľavých 
materiálov ako sú žalúzie, závesy alebo nástenné závesy. 
_ Spotrebič nikdy neukladajte na horúce alebo klzké povrchy alebo do ich blízkosti; napájací kábel 
nesmie byť nikdy blízko horúcich častí spotrebiča, v blízkosti tepelných zdrojov alebo na ostrých 
hranách. 
_ Nedávajte kuchynské náčinie na varné plochy spotrebiča. 
_ Nikdy nekrájajte potraviny priamo na grilovacích doskách. 
_ Nepoužívajte kovové drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
nepriľnavého povrchu. 
_ Nehýbte so spotrebičom, ak je používaný. 
_ Neprenášajte zariadenie za rukoväť alebo kovové drôty. 
_ Nikdy nespúšťajte spotrebič prázdny. 
_ Medzi dosky a varené potraviny nevkladajte hliníkovú fóliu alebo iné predmety. 
_ Počas varenia neodstraňujte odkvapkávaciu misku na mastnotu. Ak je odkvapkávacia miska pri 
varení plná: nechajte spotrebič pred vyprázdnením vychladnúť. 
_ Nedávajte horúcu dosku na krehký povrch alebo pod vodu. 
_ Ak chcete zachovať nepriľnavé vlastnosti povrchu, vyhnite sa nadmernému predhrievaniu 
prázdneho spotrebiča. 
_ S grilovacími doskami by ste nikdy nemali manipulovať, keď sú horúce. 
_ Nepripravujte jedlo v hliníkovej fólii. 
_ Aby nedošlo k poškodeniu vášho spotrebiča, nepoužívajte v súvislosti s ním metódu flambovania. 
_ Medzi grilovacie dosky a vykurovacie teleso nevkladajte hliníkovú fóliu ani iné predmety. 
_ Nikdy neohrievajte ani nevarte, keď je gril otvorený. 
_ Nikdy neohrievajte spotrebič bez grilovacích dosiek. 
 
Tipy/informácie 
_ Ďakujeme, že ste si zakúpili tento spotrebič, ktorý je určený len pre domáce použitie. 
_ Pre vašu bezpečnosť zodpovedá tento spotrebič príslušným normám a predpisom - Smernica 
nízkeho napätia - Elektromagnetická kompatibilita - Životné prostredie - Materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami. 
_ Pri prvom použití môže byť počas prvých minút cítiť mierny zápach a dym. 
_ Naša spoločnosť má trvalú politiku výskumu a vývoja a môže tieto produkty upravovať bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
_ Nekonzumujte potraviny, ktoré prichádzajú do styku s časťami označenými logom . 
_ Ak je potravina príliš silná, bezpečnostný systém zastaví prevádzku spotrebiča. 



_ Prístrojová doska je citlivá: čistite, utrite a osušte ju iba suchou mäkkou handričkou. Nečistite ju 
vlhkou hubkou, pretože by to mohlo poškodiť jej funkcie. 
 
Pred prvým použitím: 
_ Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu a všetky ostatné pokyny. Nesprávne použitie môže 
spôsobiť poškodenie. 
_ Skontrolujte, či je spotrebič a príslušenstvo úplné a nepoškodené. 
_ Odstráňte všetok obalový materiál a zaistite, aby vo vnútri spotrebiča nezostal žiadny obal. 
Recyklujte všetok obalový materiál (papier, lepenka a plast). 
_ Pokiaľ niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, spotrebič nepoužívajte a informujte zákaznícky 
servis. Adresa zákazníckeho servisu: 
Groupe SEB SR 
Cesta na Senec 2/A  
821 04 Bratislava 
www.wmfsk.sk/kontakt 
_ Pred prvým a ďalším použitím po dlhšej dobe, očistite spotrebič, súčasti a príslušenstvo, ako je 
popísané v časti "Čistenie a starostlivosť". 
_ Starostlivo si prečítajte návod na použitie, uschovajte ho na bezpečnom mieste a odovzdajte ho 
spolu so zariadením ďalším užívateľom. 
_ Dodržujte samostatne uvedené bezpečnostné pokyny a informácie o záruke. 
 
4. Grilovanie s kontaktným grilom 
1. Pripravte spotrebič 
Očistite spotrebič a jeho jednotlivé časti, ako je popísané v časti "Čistenie a starostlivosť" a 
umiestnite ho na rovný, suchý, bezprašný a žiaruvzdorný povrch v blízkosti sieťovej zásuvky. 
Vložte/vyberte grilovacie dosky (1): 

 
_ Obe grilovacie dosky (1) sa vkladajú alebo vynímajú z držiaka grilovacej dosky v uhle cca. 45°. 
Horné a dolné grilovacie dosky možno odlíšiť integrovaným odtokom tuku umiestneným v prednej 
časti spodnej grilovacej dosky. 
_ Pre vloženie zatlačte grilovacie dosky (1) nadol, kým nebudete počuť zacvaknutie. 
_ Ak chcete grilovacie dosky vybrať, stlačte príslušné uvoľňovacie tlačidlá (2) v hornej a dolnej časti 
plášťa a potom vyberte grilovacie dosky. Grilovacie dosky vyberte po 2 hodinách vychladnutia. 
Vložte/vyberte odkvapkávaciu misku na tuk (5): 

  
_ Vložte odkvapkávaciu misku na tuk (5), kým nebudete počuť zacvaknutie na miesto. 
_ Po 2 hodinách vychladnutia ju vyberte vytiahnutím dopredu. 
 

http://www.wmfsk.sk/kontakt


2. Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnite ho 

  
_ Zastrčte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. 
_ Zapnite spotrebič pomocou ikony Zapnutie/Vypnutie (A). 
_ Uistite sa, že nie sú medzi grilovacími doskami žiadne potraviny. 
 
5. Obsluha kontaktného grilu 
1. Voľba programu a ohrev 
Vyberte vhodný program varenia: 

 

 

Program rozmrazovanie pre 
varenie mrazených jedál, iba pre 
automatické programy 

 

Burger - program pre burgery/mleté 
mäso 

 

Kuracie prso - program pre hydinu 

 

Panini - program pre 
panini/sendviče 

 

Klobása - program pre klobásy a 
bravčové 

 

Steak - program pre červené mäso, 
ako je hovädzie alebo jahňacie 

 

Ryba - program pre rybu 

 

Manuálny režim - program, v ktorom funguje gril ako bežný kontaktný gril. 
Program vhodný aj pre grilovanie zeleniny, ako sú cukety alebo baklažány. Tento 
program udržuje konštantnú teplotu cca. 270°C a dobu varenia je možné ovládať ručne. 

_ Zvolený program musí byť potvrdený pomocou OK (E). 
_ Spotrebič sa potom začne ohrievať a ikona predohrevu "pre-heating" bliká bielo. Uzavretý gril 
nechajte zohriať až do konca predohrevu po dobu cca. 5-7 minút. 
Poznámka: Gril vždy ponechajte zavretý a nevkladajte do neho žiadne potraviny, aby sa mohol 
správne zahriať. 
_ Akonáhle je proces ohrevu dokončený, zaznie akustický signál. Ikona predohrevu "pre-heating" 
potom prestane blikať a bude trvalo svietiť bielo. 
Poznámka: Ak spotrebič zostane na konci procesu ohrevu zavretý, bezpečnostný systém gril 
automaticky vypne. 



2. Grilovanie 

 
Akonáhle sa spotrebič zahreje, je pripravený na použitie. Otvorte kontaktný gril o 90° až na doraz, 
vložte potraviny, ktoré sa majú variť, na spodnú grilovaciu dosku a zatvorte kontaktný gril. 
Poznámka: Pokiaľ spotrebič zostane otvorený príliš dlho, bezpečnostný systém zariadenie 
automaticky vypne. 
Keď na grilovacie dosky položíte čerstvé potraviny, môže dôjsť k vystreknutiu tuku a vody. Aby ste 
predišli zraneniu a poškodeniu, nikdy nedávajte ruky, paže alebo tvár nad gril a nikdy nedávajte 
citlivé predmety vedľa spotrebiča. 
_ Po zatvorení spotrebiča sa spustí proces varenia. Pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov 
počas varenia neotvárajte gril. 
_ Počas procesu varenia zaznie zvukový signál, ktorý vás informuje, že sa dosiahla požadovaná úroveň 
varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený). To je tiež indikované bielymi 
LED diódami na pravej strane displeja. 

 
_ Požadovaného stupňa varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený) je 
dosiahnuté, akonáhle LED displej stále svieti na bielo. Otvorte gril a vyberte potraviny, ak sú uvarené 
na požadovanú úroveň. 
_ Poznámka: Potraviny by nemali mať hrúbku väčšiu ako 4 cm. Mäso by malo byť nakrájané na plátky 
nie silnejšie ako 3,5 cm. Pokiaľ je potravina príliš silná, bezpečnostný systém zabráni prevádzke 
spotrebiča. 
_ Poznámka pre grilovanie veľmi tenkých potravín: Po uzavretí spotrebiča môže tlačidlo OK 
blikať. V takomto prípade stlačte OK pre začatie procesu varenia. 
_ Poznámka: Mäso pred grilovaním okoreňte, ale nepridávajte soľ, aby nestratilo moc šťavy. 
Poznámka: Klobásy pred grilovaním prepichnite, aby ste predišli postriekaniu tukom. Klobásy 
rozpoľte na polovicu s priemerom >4 cm. 

 
_ Ak už nebudete grilovať žiadne ďalšie potraviny, gril vypnite. Ak to chcete urobiť, stlačte ikonu 
Zapnutie/Vypnutie (A) a potom potvrďte OK (E). 



Grilovanie ďalších potravín 
Dôležité: Ak chcete grilovať ďalšie potraviny, musíte gril najprv znova ohriať, aby ste zaistili 
dosiahnutie optimálnej teploty. To platí aj v prípade, že sa bude variť rovnaký druh potraviny (napr. 
steak). 
_ Znovu zatvorte gril. Displej sa zapne a bude v režime výberu programu. 
_ Vyberte program, ako je popísané v časti 5. 
Poznámka: Ak nie je zvolený žiadny program, bezpečnostný systém automaticky vypne gril. 
 
Súčasné grilovanie niekoľkých potravín (rovnaký druh potraviny, napr. hamburgery alebo steaky) 
vyžadujúce rôzne stupne varenia 
_ Po dosiahnutí požadovaného stupňa varenia, otvorte gril a vyberte potraviny. 
_ Potom gril znova zatvorte, aby ste mohli pokračovať vo varení potravín, ktoré zostali na grilovacej 
doske. Program bude pokračovať v procese varenia, kým potravina nedosiahne stave "done". 
Poznámka: Pre optimálne výsledky grilovania by mali mať potraviny podobnú hrúbku. 
 
Udržiavanie teploty 
_ Po dokončení procesu varenia sa spotrebič automaticky prepne do režimu ohrevu. 
LED indikátor úrovne varenia (F) prestane blikať na úrovni "done" a každých 10 sekúnd zaznie 
akustický signál po celkovú dobu približne 2 minúty. Akustický signál môžete zastaviť stlačením 
tlačidla "OK". Po určitej dobe bezpečnostný systém automaticky vypne gril. 
Poznámka: Ak potraviny ponecháte v grile, budú sa vďaka zvyškovému teplu v grilovacích doskách 
ešte trochu variť. 
 
6. Recepty 
Talianske panini (štyri porcie) - pre fanúšikov Talianska 
100 g rukoly 
4 paradajky 
2 balíčky mozzarelly 
4 ciabatty 
4 polievkové lyžice zeleného pesta 
100 g nakrájanej parmskej šunky 
1. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte 
ikonu programu  a nechajte spotrebič zahriať. Rukolu očistite, opláchnite a osušte. Umyte a 
nakrájajte paradajky. Nakrájajte mozzarellu. 
2. Ciabattu rozrežte pozdĺžne. Na jednu polovicu natrite zelené pesto a naň položte rukolu, parmskú 
šunku, mozzarellu a paradajky. Druhú polovicu ciabatty položte nahor. Panini grilujte v horúcom 
kontaktnom grile. 
 
Zeleninové veže (štyri porcie) - pre vegetariánov 
2 cukety 
4 paradajky 
2 balíčky syra feta 
1 hrsť čerstvej bazalky 
1 polievková lyžica olivového oleja 
soľ 
korenie 
1. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte ikonu 
programu a nechajte spotrebič zahriať. Nakrájajte cukety a paradajky na plátky. Syr feta rozkrojte na 
polovicu a potom ho nakrájajte na podobne veľké plátky. Položte plátok cukety, naň klaďte striedavo 
plátok paradajky a potom syr feta, nakoniec položte ďalší plátok cukety. 
2. Pokvapkajte veže olivovým olejom a ochuťte soľou a korením. 



3. Grilujte zeleninové veže v horúcom kontaktnom grile štyri až päť minút. Podávajte ozdobené 
bazalkou. 
 
Marinované filety z lososa (štyri porcie) - pre milovníkov rýb 
4 kusy filiet z lososa 
1 zväzok bazalky 
1 zväzok petržlenu 
1 strúčik cesnaku 
1/2 čajovej lyžičky limetovej šťavy 
1 polievková lyžica olivového oleja 
soľ s chilli 
korenie 
1. Malý hrnček naplňte do polovice olivovým olejom. Pridajte korenie, soľ s chilli, bazalku, petržlen, 
limetkovú šťavu a cesnak podľa chuti. 
2. Pomocou mašlovačky potrite filet marinádou. 
3. Tip: Pre intenzívnejšiu chuť: vložte filety z lososa do marinády, zakryte ich a nechajte marinovať asi 
dve hodiny v chladničke. 
4. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte 
ikonu programu , nechajte spotrebič zahriať a grilujte marinované filety z lososa na požadovanú 
úroveň varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený). 
 
Burger placky (štyri porcie) - pre milovníkov mäsa 
600 g mletého hovädzieho mäsa (ideálne s asi 20% tuku) 
2 polievkové lyžice worcesterskej omáčky 
soľ 
korenie 
1. Zamiešajte worcesterskou omáčku do mäsa a zmes okoreňte soľou a korením. 
Tip: Pretože soľ mäso vysúša, musíte ju pridať najskôr 30 minút pred tým, ako začnete mäso opekať. 
2. Zo zmesi vytvarujte placky rovnakej veľkosti s priemerom približne 10 cm a hrúbkou 1,5 cm. 
3. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte 
ikonu programu , nechajte spotrebič zahriať a grilujte burger placky na požadovanú úroveň varenia 
(rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený). 
 
7. Čistenie a starostlivosť 
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte spotrebič minimálne 2 hodiny vychladnúť. 
2. Po vychladnutí odstráňte z grilovacích dosiek (1) pomocou kuchynské utierky všetok tuk alebo iné 
zvyšky. 
3. Vyberte grilovacie dosky a odkvapkávaciu misku na tuk, ako je popísané v časti 4. Grilovacie dosky, 
vhodné do umývačky, sú nepriľnavé. To uľahčuje ich čistenie a do značnej miery zabraňuje 
zachytávaniu zvyškov jedla. K predĺženiu životnosti grilovacích dosiek a na zabezpečenie opatrnej 
manipulácie s povrchovou úpravou, odporúčame čistenie vodou a hubkou na umývanie riadu s 
trochou čistiaceho prostriedku. 
_ Neponárajte spotrebič do vody; stačí ho utrieť vlhkou handričkou s trochou čistiaceho prostriedku. 
_ Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety. Dokonca aj odolné zvyšky 
jedla možno odstrániť krátkym namočením a následným čistením mäkkou hubkou alebo syntetickou 
kefou na umývanie riadu v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku. 
_ Nikdy neškrabte, nemiešajte ani nekrájajte na povrchu ostrými tvrdými predmetmi. 
_ Používajte iba kuchynské náčinie z dreva alebo zo žiaruvzdorných syntetických materiálov. 
_ Nepoužívajte žiadne spreje na rúry a nepriľnavé povrchy, ani podobné výrobky. 
_ Elektrické kontakty na grilovacích doskách (1) a základni spotrebiča (6) musia byť pred opätovnou 
montážou úplne suché. 



4. Akonáhle je spotrebič úplne suchý, znova ho zostavte a pripravte na uloženie na suchom mieste. 
 
8. Riešenie problémov 
 
Problém Možná príčina Riešenie 
Spotrebič sa počas procesu 
ohrevu alebo varenia 
automaticky vypne. 

_ Prístroj bol počas varenia príliš 
dlho otvorený. 
_ Po dokončení procesu ohrevu 
nebola pridaná žiadna 
potravina. 
_ Na konci procesu varenia 
nebola potravina odstránená. 

_ Odpojte sieťovú zástrčku, počkajte 1 
- 2 minúty a proces spustite znova. 

Kontrolka OK (E) bliká a po 
pridaní potraviny sa trvale 
rozsvieti predohrev "pre-
heating". 

_Potravina nebola rozpoznaná: 
mäso alebo zelenina sú príliš 
jemné/tenké. 

_Proces varenia môžete zahájiť 
potvrdením pomocou OK (E). 

Potravina bola vložená do 
grilu, ale proces varenia sa 
nespustí. 

_ Gril nebol pri vkladaní 
potraviny úplne otvorený. 
_ Potraviny sú silnejšie ako 4 cm 
_ Potraviny neboli rozpoznané, 
pretože sú príliš tenké 

_ Úplne otvorte gril a potom ho znova 
zavrite 
_ Hrúbka potraviny určené na 
grilovanie nesmie prekročiť 4 cm; ak je 
to nutné, rozkrojte potravinu na pol 
_ Proces varenia môžete zahájiť 
potvrdením pomocou OK (E) 

Žiadny akustický signál 
alebo blikajú všetky 4 LED 
diódy na pravej strane. 

_ Porucha zariadenia 
_ Spotrebič je blokovaný alebo 
je používaný v príliš chladnom 
prostredí 

_ Odpojte a znova pripojte 
zástrčku 

Po spustení procesu 
varenia sa spotrebič 
prepne do manuálneho 
režimu. Ikony M a OK 
blikajú. 

_ Bol zahájený proces varenia 
bez predhrievania alebo pred 
koncom procesu ohrevu. 
Manuálny režim bol aktivovaný 
automaticky. 

_ Vyberte potravinu. Vyberte nový 
program a počkajte na koniec 
procesu ohrevu 
_ Alebo ponechajte potravinu na grile 
a sledujte, kedy je dosiahnuté 
požadovaného stupňa varenia 

Ak problém nemožno vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis (podrobnosti sú uvedené v časti 3). 
 
Spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC. 
Po skončení životnosti nesmie byť tento spotrebič likvidovaný spolu s bežným domácim odpadom, 
ale musí byť odovzdaný do zberného dvora zlučujúci elektrické a elektronické spotrebiče pre ďalšiu 
recykláciu. Materiály možno recyklovať podľa informácií uvedených na štítku. Recykláciou významne 
prispejete k ochrane životného prostredia. 
Adresu najbližšieho zberného strediska si prosím vyžiadajte na miestnom úrade. 
Koncoví používatelia sú osobne zodpovední za odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré môžu 
byť uložené na zariadeniach, ktoré likvidujú. 
Text podlieha možným zmenám. 


