
KAMIENNY GRILL DO RACLETTE
SG 2180

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Opis urządzenia
1. Patelnie (łącznie 8)
2. Drewniane szpatułki (łącznie 8)
3. Kamień
4. Solidna podstawa z antypoślizgowymi 
nóżkami
5. Włącznik-wyłącznik
6. Element grzewczy
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulacje! Właśnie kupiłeś wysokiej jakości urządzenie, które
zagwarantuje Ci wiele lat przyjemności.
Wszystkie osoby, które nie przeczytały instrukcji obsługi, nie mogą
używać tego urządzenia.

1.PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
To urządzenie zostało zbudowane zgodnie z europejskimi normami
bezpieczeństwa CE i jest zgodne z ogólnie uznanymi normami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń. Podobnie jak w przypadku wszystkich
urządzeń elektrycznych, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć
wypadków lub uszkodzeń.

-Uwaga ! Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas
korzystania z tego urządzenia niektóre powierzchnie
mogą się nagrzewać. NIGDY nie dotykaj kamienia do
pieczenia ani ramy urządzenia, gdy urządzenie działa
lub zanim urządzenie całkowicie ostygnie.

-Uwaga ! Nawet po wyłączeniu urządzenia niektóre
powierzchnie pozostaną gorące przez pewien czas,
powodując ryzyko poparzenia. ZAWSZE pozwól urządzeniu
całkowicie ostygnąć przed przenoszeniem, czyszczeniem lub
przechowywaniem.

-To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku min. 8 lat,
przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia



i wiedzę pod warunkiem, że są nadzorowani i poinstruowani, 
aby używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieć 
związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika 
nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają 
więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i 
jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 
roku życia.

-NIGDY NIE ZANURZAJ urządzenia, przewodu 
zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
Czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. NIE dotykać
przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.

-Uszkodzony przewód zasilający może spowodować szok
elektryczny. NIGDY nieużywaj urządzenia, jeśli jest 
uszkodzone, upadło lub wykazuje awarię, lub jeśli przewód 
zasilający lub wtyczka są uszkodzone. We wszystkich tych 
przypadkach urządzenie należy zwrócić do punktu sprzedaży 
lub autoryzowanego serwisu posprzedażnego.

-Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka. Postępuj w ten
sposób również, gdy urządzenie nie jest używane,
przed czyszczeniem i przenoszeniem.

-NIGDY nie można używać oddzielnych timerów lub systemów 
zdalnego sterowania.

-Używaj urządzenia tylko do tego, do czego jest przeznaczone, a mianowicie do grillowania 
żywności i raclette na patelniach pod grillem.



-ZAWSZE umieść urządzenie na solidnej i płaskiej podstawie, takiej jak blat kuchenny
lub stół, tak aby urządzenie się nie przesunęło ani nie przewróciło.

-Używaj urządzenia tylko wewnątrz, do użytku domowego.
-NIGDY nie używać przedłużaczy lub gniazdek. Umieść urządzenie w pobliżu 
gniazdka elektrycznego i podłącz je bezpośrednio .ZAWSZE całkowicie rozwinąć 
przewód zasilający.
-NIGDY nie umieszczać przewód zasilający w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 

kuchenki, grzejniki lub piekarniki.
-NIGDY nie umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, 

ręczników lub innych łatwopalnych przedmiotów.
-NIE używać akcesoriów z innych urządzeń.
-Używaj urządzenia wyłącznie przy napięciu sieciowym wskazanym na etykiecie
identyfikacyjnej.
-To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach, a nie do użytku
profesjonalnego.
-Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy kamień do grillowania został prawidłowo
umieszczony.

2.PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

-Sprawdź, czy napięcie sieciowe Twojego urządzenia (230 V) odpowiada napięciu
sieciowemu w Twoim domu.

-Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
-Włącz urządzenie i pozwól mu się nagrzać przez około 10 minut. UWAGA: Przy

pierwszym użyciu może wyczuć lekki zapach lub wydobywać się dym. To
normalne.

-Ponownie wyłącz urządzenie, wyciągnij przewód z gniazdka.
-Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
-Wyjmij kamień i patelnie z urządzenia. Przed pierwszym użyciem wyczyść

kamień i patelnie zgodnie z opisem w części „Czyszczenie”.
-Włóż kamień z powrotem do urządzenia.
-Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

3.ZACZNIJ GRILLOWAĆ

-Całkowicie rozwiń przewód zasilający i podłącz urządzenie do gniazdka
230 V.

-Włącz urządzenie za pomocą włącznika On – Off. Gdy urządzenie jest
włączone, włącznik świeci.



-UWAGA: urządzenie nagrzewa się. Pozwól urządzeniu nagrzać się przez około 10 minut. Jeśli 
podgrzejesz go zbyt mocno, kamień stanie się zbyt gorący i nie uzyskasz
optymalnych rezultatów.

-Posyp kamień solą, aby uniknąć przypalenia.
-UWAGA:nie używaj mrożonek! Jeśli używasz rozmrożonego jedzenia, pamiętaj o wklepaniu

nadmiaru płynu papierowym ręcznikiem, w przeciwnym razie nie uzyskasz idealnego rezultatu.
-UWAGA:kamień NIGDY nie może wejść w kontakt z kwaśnym pokarmem ani z pokarmem 

doprawionym octem, musztardą, piklami,…
-Wybrane potrawy połóż na kamieniu grillowym lub na patelniach i umieść je pod grillem.
-Ciepło powoduje rozszerzanie się kamienia, co może powodować

powstawanie pęknięć. Jest to zjawisko naturalne i nie ma wpływu na pracę urządzenia.
-Po pewnym czasie kamień stanie się ciemniejszy, jest to normalne w przypadku kamienia
naturalnego.
-Nie używaj ostrych narzędzi do obracania lub (wyjmowania) żywności, ponieważ mogą one

uszkodzić nieprzywierającą powłokę patelni.
-Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.
-Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed jego przeniesieniem, usunięciem kamienia lub
czyszczeniem.

4.CZYSZCZENIE

-Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
-Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed wyjęciem kamienia.
-Kamień NIE jest odporny na zmywanie w zmywarce! Kamień nie może być moczony w

wodzie. Umyj kamień w zlewie pod bieżącą wodą za pomocą gąbki (bez detergentu) i
natychmiast wysusz. Jeśli kamień jest bardzo brudny, możesz go wyczyścić wodą i kryształkami 
sody (ale nie pozwól mu się przemoczyć!)

-Patelni nie można myć w zmywarce. NIE używać sztywnych szczotek do mycia naczyń, tylko 
miękkiej szmatki!

-Podstawę i obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką.NIGDY NIE ZANURZAJ tej 
części w wodzie lub innym płynie.



5.PRZYDATNE WSKAZÓWKI W PRZYPADKU USTEREK

Nie używaj urządzenia, gdy działa nieprawidłowo. Najpierw wykonaj następujące czynności:

Urządzenie nie nagrzewa się lub lampka kontrolna nie zapala się:
Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest podłączone do odpowiedniego napięcia sieciowego,

czy jest napięcie sieciowe i czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone.
-Jeżeli nadal występuje awaria, należy zwrócić urządzenie do punktu sprzedaży.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i zwróć go do punktu 
sprzedaży natychmiast.

URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU DOMOWEGO. 
TEN WARUNKI GWARANCJI WYGASAJĄ W PRZYPADKU PROFESJONALNEGO 
UŻYTKOWANIA

WADY I/LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z
NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI NIE SĄ OBJĘTE

GWARANCJA.

6.WARUNKI GWARANCJI

Twoja gwarancja zaczyna się w dniu zakupu. 

Ustalenie gwarancji :
-Gwarancja obejmuje każdą bezpłatną naprawę i/lub wymianę części uznanych za

wadliwe przez nasz dział obsługi posprzedażnej, jeśli uszkodzenie wynika z wad
konstrukcyjnych, materiałowych lub konstrukcyjnych. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń ani normalnego zużycia kamienia do pieczenia.



Gwarancja wygasa automatycznie w następujących przypadkach :
-Nieprawidłowe podłączenie, np. napięcia elektryczne.
-Nieprawidłowe lub profesjonalne użycie lub niewłaściwe obchodzenie się

-Brak opieki i czyszczenia
-Modyfikacje lub naprawy urządzenia wykonane przez osoby nieupoważnione 

przez nas jako producenta.
-Gdy numery referencyjne zostały zmienione lub usunięte.
-W przypadku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji użytkownika

7.ŚRODOWISKO

Nie wyrzucaj urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi 
pod koniec jego życia, ale oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki w 
celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko.



Dystrybutor:
Terabajt Mateusz Reszka

Kruszewska 23
15-641 Krupnki

Serwis:
serwis@emidas.com.pl


