VÍTEJTE V RODINĚ GRILLBOT
UPOZORNĚNÍ! Nevyhazujte. Toto je sériové číslo Vašeho Grillbota. Uschovejte na bezpečném místě.

RYCHLÝ PRŮVODCE
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pečlivě si prostudujte Návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další
použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.
NABÍJENÍ
Grillbot je standardně dodáván s dobíjecí baterií a adaptérem.
Před prvním použitím výrobku nechte baterii plně nabít. Délka nabíjení je 4 hodiny.
Grillbot je vybaven kontrolou nabíjení, nemůže dojít k přebití baterie.
JEDNODUCHÉ KROKY PRO ČISTÝ GRIL
Gril, který budete čistit musí mít teplotu pod 95°C!
Gril na plyn

Zhasněte plamen, otevřete víko grilu a nechte jej min. 5 minut
otevřené než začnete Grillbot používat.

Gril na dřevěné uhlí

Uhaste plamen i dřevěné uhlí, otevřete víko grilu a nechte jej
min. 20 minut a déle otevřené, než začnete Grillbot používat

1. Umístění
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Uchopte Grillbot za držadlo (nikdy nesahejte rukou bez ochranných rukavic na kartáče,
může dojít k poranění) a umístěte jej doprostřed grilovacího roštu.
Gril musí být umístěný na rovině, aby Grillbot mohl dobře vyčistit celou plochu.
2. Zahájení čištění
Stiskněte tlačítko START/STOP jednou, Grillbot bude čistit gril 10 minut. Stiskněte tlačítko
START/STOP dvakrát, Grillbot bude čistit gril 20 minut. Stiskněte tlačítko START/STOP
třikrát, Grillbot bude čistit gril 30 minut. Před zahájením čištění je prodleva
. 3 sek., abyste
stihli zavřít víko grilu. Pro manuální zastavení Grillbot v průběhu čištění stiskněte a přidržte
tlačítko START/STOP po dobu 10 sekund, nebo dokud neuslyšíte pípnutí.
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3. Zavření grilu
Grillbot je určen na čištění grilů se zavíracím víkem nebo dvířky. Grillbot čistí grilovací
rošt i podél hran a mohlo by dojít k jeho pádu a poškození, pokud není gril zavřený
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* Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro
další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.
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DŮLEŽITÉ! GRILLBOT NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VLHKEM!

