
Kuřecí gril - nastavitelný
kód produktu 910010001

Kuřecí gril - volně stojící
kód produktu 910010002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použi�m si prosím pečlivě přečtěte
tento návod. Příručka by měla být uložena na bezpečném místě a přístupná všem uživatelům.
Správná údržba a používání zařízení umožní op�mální využi� jeho funkcí.

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

K zajištění správného používání zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny. Poznámky v této
kapitole slouží k vaší bezpečnos� ak zabránění náhodnému poškození zařízení.

VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ MOHLO ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ TĚLA NEBO
V NEJVYŠŠÍCH PŘÍPADECH VEDLO K SMRTI UŽIVATELE. VAROVÁNÍ! PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE BY
MĚLO PROVÉST KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.

Jakmile si tuto příručku přečtou uživatelé, měla by být uložena na snadno přístupném místě.

2. Technické parametry

Nastavitelná verze:
Rozměry: 810x630x610 mm
Výkon: 4,5kW
Napájení: 230V
Výkon kuřat: 6 kuřat
Termostat: 1

Volně stojící verze:
Rozměry: 670x610x1560 mm
Výkon: 7,3 kW
Napájení : 230 V
Vstup: 20 kuřat (4 x 5 kuřat)
Termostat: 2

Spotřebiče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Mají skleněné panely odolné vůči
vysokým teplotám, které zlepšují energe�ckou účinnost zařízení a zvyšují odolnost vůči
vysokým teplotám v pracovní komoře. Díky použi� nerezové oceli se stroj snadno udržuje a je
odolný vůči mechanickému poškození.

3. Pravidla pro skladování

Zařízení by mělo být skladováno na suchém místě, mimo zdroje koroze (vlhkost), v dobře
větraných místnostech. Zařízení by mělo být během přepravy řádně zajištěno, mělo by se
zabránit násilným vibracím a nárazům nebo nárazům.

4. Instalace a první použi�
Před prvním použi�m se ujistěte, že je zařízení položeno na rovném povrchu, připojeno k
uzemněné zásuvce a ne v blízkos� jiných topných zařízení. Před připojením k zásuvce vizuálně
zkontrolujte napájecí kabel, zda není na nějakém místě poškozený, zlomený nebo zda není



přerušena izolace. V takovém případě nemůžete zařízení připojit k napájení. Před prvním
použi�m otřete zařízení suchým hadříkem.

5. Pravidla pro instalaci zařízení

• Stroj by měl být umístěn na bezpečném a stabilním místě s minimální vzdálenos� 10 cm po
obou stranách zařízení. Zadní část zařízení by měla být nejméně 20 cm od stěny.

• Jak je uvedeno v bodě 4, připojení by mělo být provedeno do uzemněné zásuvky 230V, aby
se zabránilo použi� prodlužovacích kabelů.

• Zařízení by mělo být připojeno kvalifikovaným personálem s elektrickým oprávněním.

6. Používání zařízení

• Před prvním použi�m zařízení se ujistěte, že kabel není poškozen a že je bezpečně zasunut
do zásuvky a že na výstupu kabelu ze zařízení není vůle.

• Nedotýkejte se obsluhujícího stroje a zabraňte jeho stříkání během provozu, které by mohlo
poškodit sklo.

Obsluha stroje

1. Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, otočte knoflíkem odpovídající teplotě na
požadovanou hodnotu.
2. Knoflík odpovědný za rychlost odstřeďování reguluje otáčení produktu.
3. Přepínač umožňuje zakázat pracovní cyklus pro odebrání nebo přidání produktu.
4. Spínač světel umožňuje zapnout a vypnout osvětlení interiéru.
5. Během práce se teplota rozkládá podle fyzikálních principů - teplý vzduch se pohybuje
nahoru, takže spodní část pracovní komory je méně zahřátá, což má za následek mírně odlišná
barva pečených kuřat - je to přirozené.
6. Přepínač používejte vždy, když chcete vyjmout nebo přidat jídlo do pracovní komory.
7. Nezapomeňte vyčis�t nádrž na olej ve spodní čás� stroje, nedovolte, aby dosáhla více než
poloviny svého objemu.
8. Po dokončení práce nezapomeňte zařízení vypnout.

UPOZORNĚNÍ - na zařízení ani do jeho bezprostřední blízkos� nepokládejte hořlavé výrobky
(například ručníky, utěrky, papíry atd.) - nebezpečí požáru!

7. Čištění a údržba

POZNÁMKA - neponořujte celé zařízení do vody ani jej neumývejte pod tekoucí vodou!

POZOR - před zahájením údržbářských prací spojených s čištěním musí být stroj odpojen od
napájení!

Čištění stroje by se mělo provádět namočením suchého hadříku neinvazivním čis�cím
prostředkem, důkladným setřením nečistot a celého zařízení a následným vysušením suchým
hadříkem nebo ručníkem. Stroj čistěte každý den.


