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ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY SMOKELESS 

model: KLW-017A2-EU 
Instrukcja obsługi 

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się  
z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V AC / 50-60 Hz
Moc: 1000 W
Zakres temperatur: 100–220 °C 

Ostrzeżenie: 
- podłączać wyłącznie do źródła zasilania 50-60 Hz. Przeznaczone do użytku domowego.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach przewodu zasilającego, wtyczki z regulatorem 
temperatury ani rusztu.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy okres lub przed rozpoczęciem czyszczenia. Przed rozpoczęciem 
wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia, należy odczekać do jego wystygnięcia.
- Nie wolno używać uszkodzonego produktu. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia, aby nie narażać się na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 
Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy. Nieprawidłowo wykonane czynności naprawcze mogą doprowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym w trakcie użytkowania.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia.
- Nie wolno używać produktu na wolnym powietrzu lub do celów komercyjnych.
- Przewód zasilający nie powinien zwisać przez krawędź stołu lub zlewu, nie może dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno stawiać urządzenia na kuchence gazowej lub elektrycznej ani w ich pobliżu.
- Po zakończeniu grillowania urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej.
- Przenosząc urządzenie na inne miejsce należy zachować szczególna ostrożność.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach umysłowych, fizycznych i manualnych oraz 
nie posiadających odpowiedniego doświadczenia wyłącznie wtedy, gdy zostały zaznajomione z zasadami użytkowania oraz zdają sobie sprawę z zagrożeń 
wynikających z obsługi tego produktu. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci w wieku 12 lat oraz starsze nie będące 
pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie wraz z przewodem zasilającym powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Urządzenie nie nadaje się do sterowania przez zewnętrzny wyłącznik czasowy lub dodatkowy zdalny system.
- Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć 
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
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Sposób użycia: 
1. Umieść złącze zasilające w gnieździe na grillu. 
 
   

 
2. Wstaw pojemnik na tłuszcz do podstawy.
3. Umieść ruszt nad pojemnikiem.
4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka z uziemieniem.
5. Pokrętłem regulatora ustaw odpowiednią temperaturę (od stopnia 1 do 5, aby rozgrzać ruszt, 0 oznacza wyłączone).
6. Rozłóż potrawy na ruszcie.
7. Po zakończeniu grillowania ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycje „0”, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego następnie złącze od gniazda w grillu.
8. Po wystygnięciu wyczyść ruszt mokrą szmatką lub gąbka. Opróżnij i umyj pojemnik na tłuszcz. Pojemnik można myć w zmywarce do naczyń.
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PL -2-               

Ostrzeżenie: 
Do czyszczenia rusztu nie wolno używać środków ściernych, aby nie doszło do uszkodzenia jego powierzchni. 
(!!! Przed rozpoczęciem czyszczenia lub wykonywania czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączać urządzenie od sieci elektrycznej.!!!)
 
Przechowywanie: 
Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Odkładając grill na miejsce przechowywania należy upewnić się, że wystygnął. 
Kabel zasilający można owinąć wokół podstawy.

   Prawidłowa utylizacja produktu: 
   Rysunek ten oznacza, że produkt nie powinien być wrzucany do odpadów domowych. 
   Aby przeciwdziałać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ  
   niekontrolowana utylizacja odpadów, należy poddać je recyklingowi w miejscach do tego przeznaczonych. 
   Aby zwrócić zużyty sprzęt, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
   Odbierze on zużyty sprzęt i zadba o jego ekologiczną utylizację.

Zasady gwarancji: 
Sprzedawca udziela gwarancji na produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne. 
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. 
Aby reklamacja została uznana, należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu potwierdzający datę transakcji. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: 
- naturalnego zużycia elementów urządzenia,
- nieprawidłowej obsługi urządzenia, np. przeciążanie, używanie niezalecanych akcesoriów,
- użycia nadmiernej siły, spowodowanych przez wpływy zewnętr-zne,
- nie przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, np. podłączenia do nieprawidłowego źródła zasilania lub nie przestrzegania zasad związanych z 
instalacją.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego 
właściciel. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. 


