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UPOZORNĚNÍ 

 

UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části jsou během používání 
horké.  

Buďte opatrní a nedotýkejte se horkých částí. 

Děti mladší 8 let držte od spotřebiče dále, nebo je mějte stále pod 
dohledem. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo 
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 
dostali instrukce týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a 
dokázali pochopit možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. 
Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez 
dozoru. 

UPOZORNĚNÍ: Vaření na sporáku za použití tuku nebo oleje bez 
dohledu může být nebezpečné a může způsobit požár. 

NIKDY nehaste oheň vodou, ale vypněte  spotřebič a zakryjte plamen 
např. poklopem nebo požární dekou. 

Pro čištění okénka ve dveřích trouby nepoužívejte agresivní abrazivní 
čisticí prostředky, protože by mohly způsobit poškrábání povrchu skla a 
jeho následné prasknutí. 

Vnitřní plochy oddílu (pokud je poskytován) by se mohly zahřát. 

UPOZORNĚNÍ: použití nevhodného krytu varné desky může způsobit 
nehodu. 

Na spotřebič nikdy nepoužívejte parní čističe ani tlakové čističe. 

Před otevřením poklice z ní odstraňte veškerou vodu. 

Nezavírejte skleněný kryt (pokud je instalován), pokud jsou plynové 
hořáky nebo elektrické plotýnky ještě horké. 

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou světla zajistěte, aby byl spotřebič 
odpojen od zdroje napájení, aby zabránili možnosti zasažení elektrickým 
proudem. 

! Při zasunování roštu se ujistěte, že zarážka směřuje nahoru a je v 
zadní části dutiny. 



 

 

 

Popis spotřebiče 
Celkový pohled 

1. Hořák plotny 

2. Mřížka plotny 

3. Ovládací panel  

4. Posuvný grilovací rošt 

5. ODKAPÁVACÍ plech 

6. Nastavitelná noha 

7. Plocha pro vylité potraviny 

8. VODÍCÍ LIŠTY pro zasouvání roštových polic 

9. poloha 5 

10. poloha 4 

11. poloha 3 

12. poloha 2 

13. poloha 1 

14. Skleněný kryt * 

 

 

* Dostupné pouze u některých modelů 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


