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zanim zaczniesz korzystać z 
urządzenia
Przed wypakowaniem i każdym użyciem sprawdzić, czy artykuł 
nie jest uszkodzony.
Jeżeli artykuł jest uszkodzony, nie należy go używać, lecz 
powiadomić swojego dealera.
Instrukcja obsługi jest sporządzona na podstawie norm i zasad 
obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy także zwrócić uwagę 
na zagraniczne wytyczne i ustawy dot. danego kraju!

Przed uruchomieniem należy przeczytać uważnie 
wskazówki dot. bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi. 
Tylko w ten sposób można bezpiecznie i niezawodnie 
korzystać ze wszystkich funkcji.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu 
i przekazać w miarę możliwości kolejnemu użytkownikowi.

zawartość zestawu
Sprawdzić, czy zawarość pudełka jest kompletna i nieuszkodzona. 
Jeżeli brakowałyby jakiejś części lub jakaś część byłaby 
uszkodzona, należy zwrócić się do swojego dealera. 
Reklamacje odnośnie uszkodzeń lub brakujących części po 
zakończonym lub rozpoczętym montażu nie będą uznawane.

A Grill gazowy z obudową ze stali szlachetnej 1 
B Uchwyt rusztu grillowego ze stali szlachetnej 1 
C Ruszt grillowy ze stali szlachetnej 1 
D Tacka grillowa ze stali szlachetnej 1 
E Wsporniki rusztu (po lewej i prawej stronie) 1
F Tacka ociekowa na tłuszcz (wyciągana) 1
G Komora baterii 1
H Regulator obrotowy 1
I Wąż i regulator 37 milibarów 1

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Ten grill służy do podgrzewania, gotowania i grillowania potraw.
Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego na 
świeżym powietrzu. 
Artykuł użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji obsługi. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może 
spowodować szkody materialne, a nawet uszkodzenia ciała.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem.

Dla własnego bezpieczeństwa
Symbole ostrzegawcze

	Zagrożenie	 Wysokie	ryzyko!!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować 
obrażenia ciała i zagrożenie dla życia.

	 Uwaga	 	 Średnie	ryzyko!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować 
szkody rzeczowe.

	Ostrzeżenie	 Niewielkie	ryzyko!
Wskazówki, których należy przestrzegać podczas 
obsługi urządzenia.

oGólne wSkazówkI DoTyczące 
BezPIeczeŃSTwa – przestrzegać przy każdym 
użyciu!

 – Stosować tylko na świeżym powietrzu!
 – Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję 

obsługi.
 – UwaGa! elementy urządzenia mogą być bardzo gorące. 

Trzymać z dala od dzieci.
 – nie poruszać urządzenia podczas pracy.
 – Po zakończeniu pracy zamknąć dopływ gazu na butli gazowej.

zaSaDy BezPIeczeŃSTwa

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	wybuchu	pożaru!
Części grilla nagrzewają się bardzo mocno w trakcie 
pracy i mogą spowodować pożar. Urządzenia nie 
można użytkować na powierzchni wykonanej z 
łatwopalnego materiału.

 – Zasadniczo należy mieć pod ręką gaśnicę i apteczkę pierwszej 
pomocy i być w każdym razie przygotowanym na możliwość 
wypadku lub wybuchu pożaru.

 – Grill ustawić na równej, poziomej, bezpiecznej, termoodpornej 
i czystej powierzchni.

 – Zwrócić uwagę, aby urządzenie nie wystawało za 
powierzchnię, na której jest ustawione.

 – Grill ustawić w taki sposób, aby znajdował się w odległości 
co najmniej 1 m od łatwopalnych materiałów, jak np. markiz, 
tarasów drewnianych lub mebli.

 – Nie przenosić grilla w trakcie jego pracy.
 – Niektóre produkty żywnościowe wytwarzają palne tłuszcze i 

soki. Czyścić grill regularnie, najlepiej po każdym użyciu.
 – Nie pozostawiać grilla podczas pracy bez nadzoru.

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	oparzenia	i	wypadku!
Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością 
fizyczną, sensoryczną lub umysłową bądź 
nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy.

 – Osobom takim należy zwrócić uwagę na zagrożenie, które 
może powodować urządzenie; powinny być one dla ich 
bezpieczeństwa nadzorowane przez kompetentną osobę.

 – Jakiekolwiek przeróbki produktu stanowią duże zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i są zabronione. Nie dokonywać żadnych 
niedozwolonych ingerencji we własnym zakresie. W przypadku 
uszkodzeń, napraw lub innych problemów z grillem należy się 
zwrócić do naszego punktu serwisowego lub specjalisty na 
miejscu.

 – Trzymać urządzenie z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 – Grill, płomień gazowy oraz grillowane produkty nagrzewają 

się bardzo mocno, dlatego jakikolwiek kontakt z nimi może 
prowadzić do ciężkich oparzeń.

 – Utrzymać dostateczną odległość od gorących części, ponieważ 
jakikolwiek kontakt może prowadzić do ciężkich oparzeń.

 – Do grillowania używać zawsze rękawic grillowych lub 
kuchennych (termoodporne rękawice kategorii II, np. DIN-
EN 407. Rękawice muszą spełniać wymogi zarządzenia dot. 
osobistego wyposażenia ochronnego).

 – Używać wyłącznie narzędzi grillowych o długim trzonku i z 
termoodpornymi uchwytami.

 – Nie nosić odzieży z długimi rękawami.
 – Przed czyszczeniem lub odstawieniem należy odczekać, aż 

grill całkowicie się ochłodzi.

P190070_TEPRO_3185_Oberhitze-Gasgrill_Toronto_Steakgrill_Basic_PL_20191118.indd   4 18/11/2019   7:01 PM



5

 – Nie ustawiać urządzenia na ruchomych przedmiotach, na 
których mogłoby się ono przewrócić.

 – Jeżeli urządzenie jest ustawione na stole, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie wystawało ono poza krawędzie stołu.

 – Urządzenie należy ustawić na termoodpornej powierzchni.

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	wybuchu!
Łatwopalne płyny w kontakcie z ogniem tworzą 
wydłużone płomienie lub ogniste podmuchy.

 – Nigdy nie używać palnych cieczy, takich jak benzyna lub spirytus.

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	zatrucia!
Gaz jest bezwonny i może stanowić śmiertelne 
zagrożenie w pomieszczeniach zamkniętych!

 – Grill użytkować wyłącznie na świeżym powietrzu.

	Zagrożenie	 Zagrożenie	dla	zdrowia!
Do usuwania plam nie stosować nigdy rozpuszczalników 
do farb lub rozcieńczalników. Są one szkodliwe dla 
zdrowia i nie mogą mieć styczności z artykułami 
spożywczymi.

	Zagrożenie	 Zagrożenie	dla	dzieci!
Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię 
opakowaniową i udusić się w niej.

 – Nie pozwalać dzieciom na zabawę z foliami opakowaniowymi.
 – Zwrócić uwagę na to, aby dzieci nie wkładały do ust żadnych 

drobnych części montażowych. Mogłyby one połknąć części 
i udusić się.

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	odniesienia	obrażeń
Grill oraz jego poszczególne komponenty posiadają 
po części ostre krawędzie.

 – Należy postępować ostrożnie z poszczególnymi komponentami 
grilla, aby uniknąć wypadków bądź zranień w trakcie montażu i 
eksploatacji. W razie potrzeby nosić rękawice ochronne.

 – Grilla nie należy ustawiać w pobliżu wejść lub często 
uczęszczanych stref.

 – Podczas grillowania zachować zawsze najwyższą ostrożność. 
W trakcie rozrywki można stracić kontrolę nad urządzeniem.

 – Należy być zawsze uważnym i zwracać uwagę na to, 
co się robi. Nie należy używać produktu, jeżeli jest się 
nieskoncentrowanym lub pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub lekarstw. Wystarczy moment nieuwagi podczas 
użytkowania produktu, aby spowodować poważne obrażenia.

	 Uwaga	 	 Niebezpieczeństwo	uszkodzenia!
Nie używać żadnych silnych ani ściernych 
rozpuszczalników lub gąbek ściernych, ponieważ 
mogą one uszkodzić powierzchnię i pozostawić 
ślady szorowania.

Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	oparzenia	i	wypadku!
Uwaga! Jeżeli poczujesz zapach gazu:

 – natychmiast zamknąć dopływ gazu na butli gazowej.
 – Zgasić wszystkie otwarte płomienie.
 – Nie obsługiwać żadnych urządzeń elektrycznych.
 – Przewietrzyć najbliższą okolicę.
 – Sprawdzić miejsca nieszczelności w sposób opisany w 

niniejszej instrukcji obsługi.
 – Jeżeli po sprawdzeniu i usunięciu miejsc nieszczelności nadal 

czuć zapach gazu, nie należy kontynuować użytkowania 
urządzenia. Powiadomić natychmiast specjalistę gazownika 
lub swojego dealera, u którego zakupiono urządzenie.

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	oparzenia	i	wypadku!
nie przechowywać grilla gazowego w bezpośredniej 
bliskości substancji palnych (np. benzyny) lub 
innych palnych cieczy lub gazów.

 – W czasie przechowywania butla gazowa musi być odłączona 
od grilla gazowego.

 – Butli gazowej nie należy przechowywać w bezpośredniej 
bliskości grilla gazowego.

Montaż
Przygotowanie

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	odniesienia	obrażeń!
Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do 
powstania problemów lub zagrożeń przy 
użytkowaniu grilla.

 – Przestrzegać wszystkich podanych tutaj instrukcji montażowych.

Montaż grilla
1. Przeczytać najpierw wszystkie wskazówki montażowe.
2. Poświęcić dostateczną ilość czasu na montaż.

krok 1

Nałożyć regulator obrotowy (H) na trzpień regulatora.

H
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krok 2

krok 3

krok 5

krok 6

Włożyć baterię do komory baterii (G).
Do automatycznego zapłonu płomienia konieczne jest włożenie 
baterii do urządzenia. Stosowana jest bateria 1,5 V typu AA 
(niezawarta w zestawie!). 
Usunąć osłonę komory baterii i włożyć baterię typu LR6/R6/AA 
1,5 V. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Biegun 
dodatni baterii musi być skierowany ku górze. Zamknąć komorę 
baterii, wkręcając osłonę komory baterii ponownie.

Wsunąć tackę grillową (D) do grilla pod ruszt grillowy.

Wsunąć ruszt grillowy (C) we wsporniki rusztu (E).
Przykręcić regulator z wężem (I) do przyłącza w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (gwint lewoskrętny).
Patrz: Podłączanie do urządzenia

Grill do steków można teraz połączyć z butlą gazową.

C
E

D

F

G

Wsunąć tackę ociekową na tłuszcz (F) do grilla.

I

krok 4
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Podłączanie butli gazowej
Niniejsze urządzenie jest przystosowane wyłącznie do zasilania 
gazem propan/butan pod niskim ciśnieniem i musi być wyposażone 
w odpowiedni regulator niskiego ciśnienia z elastycznym wężem. 
Wąż gazowy musi być podłączony przy użyciu odpowiednich 
opasek zaciskowych. Niniejsze urządzenie jest przewidziane do 
obsługi regulatora 37 milibarów z gazem propan/butan. Należy 
stosować odpowiedni regulator z certyfikatem według BSEN 
16129:2013-08. Należy dowiedzieć się u dostawcy gazu LPG o 
odpowiednim regulatorze do butli gazowych. Do zasilania grilla 
wymagana jest dostępna w sklepach, 5-kilogramowa butla z 
gazem propan lub butan.
Wskazówka: Butla gazowa i wąż gazowy posiadają gwint 
lewoskrętny!

regulator i wąż
Te części wyposażenia są dostarczane wraz z grillem 
gazowym. Części zamienne są dostępne u dealera urządzeń 
lub autoryzowanego dostawcy gazu LPG. Używać wyłącznie 
regulatorów i węży, które posiadają certyfikat do gazu LP z 
podanymi wartościami ciśnienia. Okres trwałości regulatora 
wynosi około 2 lata. Zaleca się wymianę regulatora w ciągu 2 lat 
od daty produkcji.
Używanie niewłaściwego lub uszkodzonego regulatora i węża 
gazowego jest niebezpieczne. Przed każdym użyciem grilla 
gazowego upewnić się, że stosowane są właściwe części.
Stosowany wąż gazowy musi spełniać przepisy i postanowienia 
danego kraju, w którym użytkowane jest urządzenie. Długość 
węża gazowego nie może przekraczać 1,5 m. Zużyte lub 
uszkodzone węże należy niezwłocznie wymienić. wąż należy 
układać tak, aby nie był on skręcony ani zagięty. Upewnić 
się, że wąż gazowy nie jest zatkany lub zagięty i że nie styka się 
z częściami grilla gazowego, z wyjątkiem przyłącza węża.

Przechowywanie urządzenia
Grill gazowy po usunięciu butli gazowej można przechowywać 
wyłącznie w pomieszczeniach. Jeżeli grill nie jest używany 
przez dłuższy czas, należy go przykryć pokrowcem ochronnym i 
składować w suchym i pozbawionym kurzu miejscu.

Butla gazowa
Butla gazowa nie znajduje się w zestawie tego urządzenia. 
Użytkownik końcowy musi zamówić butlę gazową. Nie można 
dopuścić do przewrócenia się butli gazowej; należy postępować 
z nią delikatnie i we właściwy sposób.
Jeżeli grill nie jest użytkowany, należy odłączyć od niego butlę 
gazową. Po odłączeniu butli gazowej od urządzenia należy 
nałożyć na butlę jej nasadkę ochronną. 
Przechowywanie butli gazowych w pomieszczeniach poniżej 
poziomu gruntu, na klatkach schodowych, przejściach i 
przejazdach budynków oraz w ich bezpośredniej bliskości nie 
jest dozwolone. Zawory muszą posiadać nasadki ochronne oraz 
zakrętki butli. Butle gazowe, także puste, należy przechowywać 
w pozycji stojącej.
Butle gazowe należy przechowywać na zewnątrz w pozycji 
pionowej i poza zasięgiem dzieci. Butli gazowych nie można 
przechowywać w strefach, w których temperatura przekracza 
50ºC. Butli gazowych nie wolno składować w pobliżu płomieni 
lub innych źródeł zapłonu. nie palić w pobliżu butli gazowych!

Podłączanie do urządzenia
Ustawić butlę gazową obok grilla.
Uwaga! Zanim podłączymy butlę gazową do urządzenia, należy 
upewnić się, że głowice butli gazowej, regulatora lub palnika 
nie są zabrudzone. Mogą się tam znajdować pająki i insekty, 
które mogą blokować otwór palnika lub dyszy Venturiego. 
Zablokowany palnik może spowodować powstanie pożaru pod 
urządzeniem. Oczyścić zablokowane otwory palnika przy użyciu 
przyrządu do czyszczenia fajek.
Uwaga! Nakręcić mocno jedną stronę węża gazowego na gwint 
regulatora ciśnienia, a następnie dociągnąć solidnie kluczem  
17 mm.
Zwrócić uwagę na gwint lewoskrętny! Nie używać dodatkowej 
uszczelki!
Drugą stronę węża gazowego nakręcić mocno na gwint przyłącza 
gazowego na urządzeniu. Następnie dociągnąć solidnie kluczem 
17 mm. 
Zwrócić uwagę na gwint lewoskrętny! Nie używać dodatkowej 
uszczelki!
Podłączyć regulator ciśnienia do zaworu butli gazowej.
Przestrzegać instrukcji dołączonych do regulatora.
Uwaga!
Przed każdym użyciem sprawdzić wszystkie przyłącza pod 
kątem nieszczelności!
Sprawdzać, używając zawsze wody mydlanej. Do wykrycia 
nieszczelności nie stosować nigdy otwartego płomienia.

Sprawdzanie nieszczelności instalacji gazowej
• Zmieszać środek do pułkania naczyń z wodą w proporcji 1:3. Do 

sprawdzenia szczelności potrzeba około 50 ml wody mydlanej.
• Upewnić się, że regulator obrotowy znajduje się w pozycji 

OFF (wyłączony).
• Podłączyć regulator do butli gazowej i włączyć palnik 

regulatorem obrotowym. Upewnić się, że połączenia są 
bezpiecznie podłączone.

• Włączyć dopływ gazu.
• Nanieść wodę mydlaną na wąż i na wszystkie połączenia. 

Jeżeli pojawią się bąbelki, oznacza to nieszczelność.
• Usunąć nieszczelność i powtórzyć kontrolę.
• Po zakończeniu kontroli wyłączyć gaz.
• Jeżeli znaleziono nieszczelność i nie można jej naprawić, 

nie należy próbować jej dalej naprawiać. W takim wypadku 
należy zwrócić się do specjalisty.

• Nie używać urządzenia do momentu właściwej naprawy 
nieszczelności.
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Ustawianie grilla
	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	wybuchu	pożaru!

Urządzenia nie można użytkować na powierzchni 
wykonanej z łatwopalnego materiału. 

 – Przed użyciem ustawić grill na równym, stałym, termoodpornym 
podłożu na wolnym powietrzu.

 – Podczas użytkowania grilla może niekiedy dojść do 
zanieczyszczenia powierzchni podłoża i ścian, np. przez 
pryskający tłuszcz. Upewnić się, że podłoże jest dostatecznie 
zabezpieczone przed tego rodzaju zabrudzeniami.

Przed rozpoczęciem grillowania
• Ewentualne większe pozostałości po grillowaniu zmyć ciepłą 

wodą, nie używać przy tym środków do czyszczenia lub mycia 
naczyń.

obsługa
	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	oparzenia!

Grill oraz grillowane produkty nagrzewają się 
bardzo mocno, dlatego jakikolwiek kontakt z nimi 
może prowadzić do ciężkich oparzeń.

 – Przed pierwszym grillowaniem rozgrzać urządzenie bez 
produktu przeznaczonego do grillowania przez ok. 5 minut. 
Wskutek działania gorąca następuje oczyszczenie części 
wewnętrznych, a pozostałości poprodukcyjne zostają 
wypalone. Może być wyczuwalny lekki zapach i może powstać 
niewielkie dymienie. Niniejsze zjawisko jest nieszkodliwe i trwa 
jedynie chwilę. Zwrócić uwagę na dostateczną wentylację.

 – Utrzymać dostateczną odległość od gorących części, ponieważ 
jakikolwiek kontakt może prowadzić do ciężkich oparzeń.

 – Do grillowania używać zawsze rękawic grillowych lub 
kuchennych (termoodporne rękawice kategorii II, np. DIN-
EN 407. Rękawice muszą spełniać wymogi zarządzenia dot. 
osobistego wyposażenia ochronnego).

 – Używać wyłącznie narzędzi grillowych o długim trzonku i z 
termoodpornymi uchwytami.

 – Nie nosić odzieży z długimi rękawami.

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	eksplozji!
Przed zapaleniem grilla przeczytać najpierw poniższe 
instrukcje dot. włączania/zapalania oraz wszystkie 
wskazówki ostrzegawcze i dot. bezpieczeństwa.

 – Przed użyciem grilla sprawdzić go pod kątem występowania 
pęknięć, nacięć lub innych uszkodzeń.

 – Nie używać grilla, jeżeli wąż gazowy jest uszkodzony lub 
porowaty.

Przygotowanie
Wyjąć ruszt grillowy (C) z grilla. 

System zapłonu – zapalanie przy użyciu piezozapalnika
1. Przekręcić regulator obrotowy w pozycję OFF (wyłączony). 

2. Otworzyć zawór butli gazowej. Nie nachylać się nad grillem. 

3. Nacisnąć i przytrzymać regulator obrotowy, a następnie 
przekręcić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara w pozycję MAX. 

4. Będzie słychać kliknięcie. Oznacza to zapłon grilla. Powtórzyć 
ten proces 4 do 5 razy do momentu, aż zapali się płomień. 
Powtórzyć proces, jeżeli płomień nie pojawi się od razu.

Uwaga! w ciągu 90–120 sekund grill osiąga temperaturę 
roboczą rzędu ok. 800°c.

ważne!
Jeżeli palnik nie zapali się, nacisnąć regulator obrotowy i 
przekręcić go w pozycję OFF (wyłączony). Zakręcić także zawór 
butli gazowej. Odczekać 5 minut i powtórzyć proces ponownie.

5. Aby wyłączyć grill, należy przekręcić regulator na butli 
gazowej w pozycję OFF (wyłączony), a następnie regulator 
obrotowy na urządzeniu w pozycję OFF (wyłączony).

rozgrzewanie grilla
Rozgrzać grill do steków przez ok. 5 minut.

Grillowanie
1. Położyć mięso pośrodku rusztu grillowego. Aby uzyskać 

jak najlepszy rezultat grillowania, mięso powinno mieć 
temperaturę pokojową.

2. Zaczepić uchwyt rusztu grillowego (B) w ruszcie grillowym i 
wsunąć mięso na najwyższy poziom grilla. 

wskazówka: Tylko jeżeli mięso znajduje się możliwie wysoko w 
grillu, może zostać zgrillowane przez grzałkę górną na chrupko 
bez osiągania zbyt wysokiej temperatury w swoim wnętrzu.

3.  Usunąć uchwyt rusztu grillowego (B) po umieszczeniu 
mięsa w grillu na właściwej pozycji. 

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	oparzenia!
Uchwyt rusztu grillowego może się nagrzać do 
bardzo wysokiej temperatury! Przy kontakcie z 
uchwytem rusztu grillowego nosić zawsze rękawice 
grillowe lub kuchenne. (termoodporne rękawice 
kategorii II, np. DIN-EN 407. Rękawice muszą 
spełniać wymogi zarządzenia dot. osobistego 
wyposażenia ochronnego). 

4. Obrócić mięso po upływie ok. 45 sekund.

5. Kiedy tylko druga strona zostanie zgrillowana na chrupko lub 
uzyska pożądany stopień przypieczenia, należy ułożyć stek 
na blasze grillowej (D) i umieścić ją na dole grilla, aby stek 
mógł dopiec się np. do średniego stopnia wysmażenia.

6. W tym celu należy najlepiej używać termometru do kontroli 
temperatury we wnętrzu mięsa (np. art. tepro 8349)*.

7. Po uzyskaniu pożądanego stopnia wysmażenia (krwisty, 
średnio wysmażony, dobrze wysmażony), położyć tackę 
grillową z mięsem na stół celem podania lub po prostu na 
grillu, aby utrzymać temperaturę mięsa. 

* Pasujące wyposażenie (niezawarte w zestawie) jest dostępne w sklepach stacjonarnych lub internetowych.
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wyłączanie grilla
Aby wyłączyć grill, należy przekręcić regulator na butli gazowej 
w pozycję OFF (wyłączony). Następnie przekręcić regulator 
obrotowy na urządzeniu w pozycję OFF (wyłączony). 

konserwacja i czyszczenie
Grill jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. 
Chronić grill przed ciągłym narażeniem na warunki atmosferyczne.
Czyścić grill po każdym użyciu. Przy czyszczeniu i konserwacji 
powierzchni przestrzegać następujących wskazówek:

	Zagrożenie	 Niebezpieczeństwo	oparzenia!
Przed czyszczeniem poczekać do momentu, aż 
grill się całkowicie ochłodzi.

	Zagrożenie	 Zagrożenie	dla	zdrowia!
Do usuwania plam nie stosować nigdy 
rozpuszczalników do farb lub rozcieńczalników. Są 
one szkodliwe dla zdrowia i nie mogą mieć styczności 
z artykułami spożywczymi.

	 Uwaga	 	 Niebezpieczeństwo	uszkodzenia!
Nie używać żadnych silnych ani ściernych 
rozpuszczalników lub gąbek ściernych, ponieważ 
mogą one uszkodzić powierzchnię i pozostawić 
ślady szorowania. Uwaga! nigdy nie używać 
dostępnych w sklepach środków czyszczących 
do piekarników!

• Wyciągnąć tackę ociekową na tłuszcz (F).
• Umyć ruszt grillowy (C), tackę grillową (D), uchwyt rusztu 

grillowego (B) oraz tackę ociekową na tłuszcz (F) gruntownie 
pod bieżąca wodą. Spłukać czystą wodą, a następnie 
gruntownie osuszyć.

• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne czyścić zasadniczo 
ciepłą wodą z mydłem.

• Do osuszania używać miękkiej, czystej ściereczki. Nie 
zarysować powierzchni podczas wycierania do sucha.

• Jeżeli grill do steków nie jest używany, należy przykryć go 
pokrowcem ochronnym. (np. artykuł tepro 8413)*

konserwacja i ochrona powierzchni ze stali szlachetnej
Grill został wykonany z komponentów ze stali szlachetnej. 
Wszystkie części ze stali szlachetnej wymagają pewnego nakładu 
pracy związanego z ochroną i konserwacją w celu zachowania 
ich ładnego wyglądu. Stal szlachetna nie jest wbrew ogólnemu 
mniemaniu zabezpieczona w stu procentach przed rdzą nalotową 
i korozją i wymaga tym samym nieco konserwacji. Nawet części 
ze stali szlachetnej najwyższej jakości wymagają regularnego 
czyszczenia świeżą wodą, aby uniknąć utleniania i korozji.
Nowoczesna estetyka wymaga, aby grill posiadał komponenty ze 
stali szlachetnej i szczotkowane wykończenie. To szczotkowane 
wykończenie uzyskuje się poprzez poddanie blach ze stali 
szlachetnej procesowi, w którym usuwa się lustrzany połysk stali, 
a po procesie blachy opuszczają instalację w szczotkowanym 
stanie. 
Szczotkowana stal szlachetna wymaga regularnego czyszczenia 
i konserwacji, aby zachować jej ładny wygląd. Bez stosownej 
konserwacji nieuniknione jest powstanie oznak rdzy lub korozji 
na stali po upływie pewnego czasu.

Stal szlachetna nie jest materiałem niewymagającym 
konserwacji. czystość i stal szlachetna są ze sobą ściśle 
powiązane.
Po zmontowaniu grilla zaleca się naniesienie przez 
użytkownika czystą ściereczką cienkiej warstwy oliwy 
z oliwek na wszystkie dostępne powierzchni ze stali 
szlachetnej. 

Części pokryte oliwą z oliwek należy następnie wypolerować, a 
potem wytrzeć inną czystą ściereczką, tak aby ich powierzchnia 
nie była zatłuszczona. Ten sposób postępowania ma za 
zadanie zabezpieczyć materiał przed zabrudzeniem i innymi 
agresywnymi, szkodliwymi substancjami poprzez naniesienie 
tymczasowej warstwy ochronnej odpornej na działanie artykułów 
spożywczych. 
Warstwa z oliwy z oliwek służy także do tego, aby uprościć 
późniejsze polerowanie oraz usuwanie odcisków palców i tym 
podobnych. Powtórzyć ten proces od czasu do czasu przy 
czyszczeniu grilla. 

waŻne InForMacJe
Być może został zakupiony pokrowiec ochronny na grilla 
(np. artykuł tepro 8413)*. Aby zabezpieczyć grilla, zaleca się 
nakładanie pokrowca ochronnego na grill zawsze wtedy, kiedy 
nie jest używany. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, aby 
pokrowiec ochronny nakładać na ochłodzony, czysty i suchy 
grill. Użycie pokrowca ochronnego może być zdecydowanie 
konieczne. Uwaga! Nałożenie pokrowca ochronnego na ciepły, 
mokry lub brudny grill może doprowadzić do silnej korozji.
Z tego względu grill należy zawsze schłodzić, oczyścić z 
zabrudzeń powierzchniowych i całkowicie wysuszyć, zanim 
nałożymy pokrowiec ochronny. Jest to konieczne zwłaszcza 
w przypadku, kiedy grill nie będzie używany przez dłuższy czas i 
będzie np. przechowywany przez zimę.

Aby zachować jakość tego grilla gazowego przez długi czas, 
użytkownik powinien zwrócić uwagę na dokładne przestrzeganie 
niniejszych wskazówek pielęgnacji i konserwacji.

Obchodź się starannie z grillem, a będzie Ci on służył przez  
wiele lat.

* Pasujące wyposażenie (niezawarte w zestawie) jest dostępne w sklepach stacjonarnych lub internetowych.
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Usuwanie usterek
Problem Możliwa przyczyna Propozycja usunięcia
Palnik nie chce się 
zapalić.

 – Butla gazowa LP jest 
zamknięta

 – Butla gazowa LP jest pusta

 – Regulator uszkodzony

 – Blokada w palniku
 – Blokada w dyszy gazowej 

lub w wężu gazowym

 – Otwarcie zaworu 
gazowego

 – Wymienić butlę na pełną 
butlę gazową LP

 – Zlecić sprawdzenie lub 
wymianę palnika

 – Wyczyścić palnik
 – Wyczyścić dyszę 

gazową i wąż gazowy

Brak płomienia lub 
niewielka moc

 – Blokada w dyszy gazowej, 
wężu gazowym lub 
zaworze gazowym

 – Płytka palnika uszkodzona

 – Zbyt mocny wiatr w pobliżu 
grilla gazowego

 – Wyczyścić dyszę 
gazową, wąż gazowy i 
zawór gazowy

 – Zlecić wymianę płytki 
palnika

 – Ustawić grill gazowy w 
strefie osłoniętej przed 
wiatrem

Zapłon nie 
funkcjonuje

 – Bateria wyładowana  – Włożyć nową baterię

Urządzenie 
wyłącza się 
podczas pracy

 – Butla gazowa LP jest pusta

 – Grillowany produkt 
styka się z czujnikiem 
temperatury

 – Wymienić butlę na pełną 
butlę gazową LP

 – Zapalić grill ponownie 
i umieścić grillowany 
produkt w bardziej 
właściwej pozycji.

Utylizacja
Opakowanie składa się z przyjaznych dla środowiska 
materiałów, które można utylizować w lokalnej placówce 
zajmującym się recyclingiem.
Grilla nie wolno w żadnym razie wrzucać do zwykłych 
odpadów domowych. Należy go zutylizować w zakładzie 
zajmującym się utylizacją, który posiada stosowne 
zezwolenie na taką działalność, lub w gminnej placówce 
zajmującej się utylizacją. Przestrzegać obowiązujących 
aktualnie przepisów. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z lokalną placówką zajmującą się 
utylizacją.

Baterie i akumulatory
Nie wyrzucać baterii do odpadów domowych. Każdy 
użytkownik jest prawnie zobowiązany do oddawania 
baterii do punktu zbiórki w swojej gminie, dzielnicy lub 
sklepie. W ten sposób mogą one trafić do ekologicznej 
utylizacji.

Na bateriach zawierających substancje szkodliwe można 
znaleźć symbole chemiczne Cd (kadm), Hg (rtęć) i Pb (ołów). 
Baterie posiadają pokazane powyżej oznakowanie. 

Deklaracja zgodności
Produkt ten spełnia obowiązujące dyrektywy europejskie i 
krajowe. Jest to potwierdzone znakiem CE (stosowne deklaracje 
są przechowywane u producenta).

Dane techniczne
Produkt: Art. nr 3185, grill gazowy z grzałką 

górną Toronto „Steakgrill Basic”
Waga: ok. 11,5 kg
Wymiary całkowite: ok. 23 x 57,6 x 40,5 cm  

(szer. x gł. x wys.)
Moc całkowita: 1x ceramiczny palnik na 

podczerwień 4,35 kW
Znamionowe natężenie 
strumienia cieplnego:

203 g/h

Kategoria urządzenia: I3B/P(50) DE/AT
Rodzaj gazu/ciśnienie 
gazu:

LPG / butan 50 mbarów;  
propan 50 mbarów 

Dysza: palnik o średnicy (Ø) 0,72 mm
Baterie: 1 x 1,5V AA  

(niezawarta w zestawie)

Serwis 
W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z serwisem. 
Produkt ten został starannie wyprodukowany i opakowany. 
Jeżeli jednakże pojawiłby się jakiś powód do reklamacji, nasi 
pracownicy służą chętnie pomocą. 
Grill gazowy powinien być raz w roku poddawany konserwacji 
przez specjalistę.
Pod poniższym adresem e-mailowym (dystrybutor) można 
uzyskać informacje w przypadku pytań dot. serwisu.
Prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich zastrzeżone.

Dystrybutor
tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark

E-mail: info@tepro-gmbh.de lub 
 backoffice@tepro-gmbh.de 
Strona internetowa: www.tepro-gmbh.de
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Pasujące wyposażenie (niezawarte w zestawie)

Dostępne w sklepach stacjonarnych lub internetowych.

Uniwersalny pokrowiec na grilla do steków, kolor antracytowy
numer artykułu tepro 8413

 – Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej wysokiej jakości 150 x 150D
 – Z niewodochłonną powłoką z tworzywa PVB  

(poliwinylobutyralu)
 – Odporny na działanie promieni ultrafioletowych
 – Ze ściągaczem gumowym na krawędzi
 – Materiał:

Strona zewnętrzna: PVB (poliwinylobutyral)
Strona wewnętrzna: 100% poliester

 – Wymiary pokrowca: ok. 28,5 x 58,5 x 39 cm  
(szer. x gł. x wys.)

 – Pasuje także do tepro 3184, 3184-BV, 5802, 869260

Inne pokrowce są dostępne w sklepach stacjonarnych lub internetowych.

zestaw radiowego termometru grillowego z miernikiem i odbiornikiem
numer artykułu tepro 8349

 – Zestaw składa się z: 1 miernika i 1 odbiornika
 – Zakres pomiarowy od 0°C do 300°C
 – Duży wyświetlacz LCD z włączanym opcjonalnie 

podświetleniem
 – 4 czujniki pomiarowe
 – Wstępnie ustawione temperatury wewnętrzne dla: wołowiny, 

cielęciny, wieprzowiny, jagnięciny, kurczaka i indyka
 – Możliwość indywidualnej regulacji docelowych temperatur 

wewnętrznych
 – Wstępnie ustawione stopnie wypieczenia: krwisty, średnio 

krwisty, średnio wysmażony, dobrze wysmażony
 – Funkcja alarmu i timera z sygnałem akustycznym
 – Do zawieszenia lub postawienia
 – Z magnesem na tylnej stronie
 – Możliwość przełączania ze °C na °F
 – Kabel przystosowany do temperatur do 380°C
 – Radiowa transmisja sygnału, zasięg maks. 100 m  

(przy kontakcie wzrokowym)
 – Zasilanie bateryjne (po 2 baterie typu AAA 1,5 V,  

niezawarte w zestawie)
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