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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

uwaga: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

InSTRukCjE bEzPIECzEńSTwa1. 
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie  •
osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. •
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym  •
użytkowaniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.  •
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. 

nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. •
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. •
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. •
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w  •
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć  •
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie -  • może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli  •
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. •
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. •
Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo  •
oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy 
dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania,  •
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
uwaga : •  Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. •
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. •

Obudowa urządzenia może być gorąca. W celu uniknięcia poparzenia należy zachować szczególną ostrożność przy  •
obsłudze urządzenia.

DanE TEChnICznE 2. 

Model 777170 777171
napięcie zasilające 230 V 400 V
Moc 3 kW 6 kW
wymiary wxDxh 420x450x190 mm 620x450x190 mm
Powierzchnia robocza wxD 400x400 mm 600x400 mm
Strefy grzewcze 1 2
waga 19 kg 29 kg
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MonTaż3. 

Instalacja do źródeł zasilania3.1. 

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i 
posiadać zabezpieczenie róznicowo-prądowe.

umieszczenie urządzenia3.2. 

Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu ścian lub ścianek 
działowych wykonanych z materiałów łatwopalnych (konieczne jest zachowanie odległości przynajmniej 10 cm). 

obSługa4. 
Płyty grillowe PS 400 E / 777170, PS 600 E / 777171, nadają się idealnie do grillowania mięsa, boczku, hamburgerów, 
kiełbasek… oraz do smażenia jajek. Przystosowane do pracy w wysokich temperaturach elementy grzewcze, które 
rozprowadzają ciepło równomiernie na całej powierzchni roboczej, zapewniają szybkie rozgrzewanie płyty. Wyżej 
wymienione urządzenia zostały wyposażone w żeliwne płyty z jedną (777170) lub dwoma (777171) strefami roboczymi, tackę 
na okruchy, jeden lub dwa wyłączniki On/Off, termostat, lampki kontrolne wyłącznika On/Off z regulacją. 

Płyty są przeznaczone do profesjonalnego użytku i powinny być obsługiwane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Kontrola temperatury za pomocą termostatu z możliwością regulacji. W celu nagrzania wstępnego należy ustawić termostat 
na żądaną temperaturę i zaczekać do momentu wyłączenia się lampki kontrolnej.

Mięso smaży się w temperaturze około 300 °C.

CzySzCzEnIE I konSERwaCja5. 
Zewnętrzne ścianki urządzenia należy regularnie czyścić delikatną gąbką oraz gorącą woda z dodatkiem mydła. Powierzchnię 
grilla należy przemywać wilgotną gąbką. Z uwagi na możliwość uszkodzenia elementów elektrycznych nie należy myć płyty 
grillowej pod bieżącą wodą.

Przed pierwszym użyciem należy koniecznie usunąć za pomocą detergentu powłokę zabezpieczającą przed rdzewieniem, 
którą fabrycznie pokryte jest urządzenie.

uSuwanIE zużyTyCh uRzĄDzEń6. 
Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. 
Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

gwaRanCja7. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu , nie podlegają one naprawie 
gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone 
kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego 
rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. 


