
PULSE 1000 so stojanom • PULSE 1000  
PULSE 2000 s vozíkom • PULSE 2000

TELEFÓN APLIKÁCIA iGRILL E-MAIL WEBER.COM

REGISTRUJTE SA EŠTE DNES.  Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali na ceste 
k úžasnosti grilovania. Stiahnite si zadarmo aplikáciu Weber iGrill, zaregistrujte Váš gril a 
získajte prístup k zábavným a zaujímavým informáciám Weber, ako napríklad oznámenia, 
tipy a triky, a ako čo najviac vyťažiť z Vášho grilovania. Pridajte si to k zoznamu lahodných 
receptov a dôležitých servisných informácií a hrdo budete môcť povedať „Weber pre život!“

NÁVOD NA POUŽITIE
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Dôležité bezpečnostné 
informácie 
Oznámenia NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE 
a UPOZORNENIE sa používajú v tomto Návode 
na použitie na zdôraznenie kritických a 
dôležitých informácií. Čítajte a dodržiavajte 
tieto oznámenia za účelom zaistenia 
bezpečnosti a prevencie vzniku vážnych škôd. 
Oznámenia sú definované nižšie.

m  NEBEZPEČENSTVO: Indikuje rizikovú 
situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete,  
vyústi do smrti alebo vážneho úrazu.

m  VAROVANIE: Indikuje rizikovú situáciu, 
ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže vyústiť 
do smrti alebo vážneho úrazu.

m  UPOZORNENIE:  Indikuje rizikovú situáciu, 
ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže vyústiť 
do ľahkého alebo stredne ťažkého úrazu.

Dobrý deň!
Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali 
na ceste k radosti z grilovania. Prosíme, 
vyhraďte si čas na preštudovanie tohto 
Návodu na použitie, aby ste zaistili, 
že budete grilovať úspešne, rýchlo a 
jednoducho. Chceme byť po Vašom boku po 
celý čas používania Vášho grilu, tak prosím 
venujte niekoľko minút registrácii Vášho 
grilu. Sľubujeme Vám, že informácie od Vás 
nikdy nepredáme ďalej ani Vám nebudeme 
zasielať nežiaduce spamy. To, čo sľubujeme, 
je, že budeme po Vašom boku na každom 
kroku Vašej cesty. Prihlásením k Vášmu 
Weber-ID, ako súčasti Vašej registrácie, Vám 
začneme dodávať špeciálny obsah, určený 
iba pre Vás a pre radosť z Vášho grilu. 

Takže poďte a pridajte sa k nám on-line, 
telefonicky alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom, ktorým chcete byť s nami 
v spojení.

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Weber.  
Sme radi, že ste tu.

PERFEKTNE
UGRILOVANÝ 
POKRM
ZAKAŽDÝM
•  Zabudovaný teplomer pripojený k iGrill 

aplikácii Vám umožní monitorovať Váš 
pokrm a vnútornú teplotu Vášho grilu 
priamo z Vášho chytrého zariadenia.

• �Okamžitá hodnota teploty Vášho grilu sa 
zobrazí pomocou LED svetielok na digitálnej 
obrazovke teploty a pre jednoduché 
monitorovanie je možné ju taktiež vidieť 
v aplikácii iGrill.

•  Sledovanie viacerých sond do mäsa naraz, 
nastavenie Vášho vlastného sprievodcu 
grilovaním alebo voľba jednej z predvolieb 
vo Vašej aplikácii iGrill pre dokonalé 
grilovanie.

STIAHNITE SI  
APLIKÁCIU ZADARMO

ZASUŇTE SONDU 

INŠTALÁCIA  
A MONITOROVANIE

DOKONALÉ VÝSLEDKY
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Toto zariadenie je nadimenzované 
na 220 V–240 V - 50/60 Hz

Výstupný výkon (W):  
PULSE 1000 = 1800 W 
PULSE 2000 = 2200 W

Frekvenčný rozsah iGrill (MHz): 
2402,0–2480,0 MHz

Vitajte u W
eber

VŽDY 
MAJTE PO 

RUKE NAJNOVŠIE 
A NAJLEPŠIE 
INFORMÁCIE

Najnovšiu verziu tohto Návodu 
na používanie nájdete online.

Inštalácia a montáž
m VAROVANIE: Tento gril nie je určený na jeho 

inštaláciu do alebo na rekreačné vozidlá alebo lode. 

m VAROVANIE: Nezostavujte tento model grilu do 
akejkoľvek zabudovanej alebo zásuvnej konštrukcie.

m VAROVANIE: Gril nepoužívajte, kým nie sú všetky 
jeho diely na svojom mieste a gril nie je správne 
zmontovaný v súlade s pokynmi pre montáž. 

m UPOZORNENIE: Aby sa predišlo prípadnému riziku 
poškodenia majetku a/alebo úrazu, nepoužívajte 
predlžovací napájací kábel, ak nie je v súlade so 
špecifikáciami, uvedenými v tejto príručke.

• Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, musí byť 
pripojený k uzemnenej zásuvke. Používajte iba kábel 
14 AWG s uzemnenou zástrčkou, vhodný pre použitie 
so zariadeniami do vonkajšieho prostredia. Maximálna 
povolená dĺžka predlžovacieho kábla je 4 metre. 
Udržiavajte predlžovací kábel čo najkratší. Predlžovací 
kábel pred použitím skontrolujte, a ak je poškodený, 
vymeňte. 

• Uistite sa, že vodič nepredstavuje riziko zakopnutia.

• Udržiavajte vodiče suché.

• Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte všetky 
miestne zákony a nariadenia.

Prevádzka
m NEBEZPEČENSTVO: Používajte tento gril len v exteriéri 

v dobre vetranom priestore. Nepoužívajte gril v garáži, 
budove, priechode, stane alebo v inom uzavretom 
priestore, alebo pod konštrukciou s horľavou strechou. 

m NEBEZPEČENSTVO: Nepoužívajte drevené uhlie, 
brikety, kvapalné palivo alebo lávové kamene v grile.

m VAROVANIE: Používajte gril iba v súlade s popisom 
v tejto príručke. Nesprávne používanie môže spôsobiť 
požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

m VAROVANIE: Toto zariadenie by malo byť pripojené 
iba k uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte zástrčkové 
adaptéry.

m VAROVANIE: Zariadenie by malo byť pripájané cez 
prúdový chránič a menovitý zvyškový prúd by nemal 
prekročiť 30mA.

m VAROVANIE: Nepoužívajte jednotku, ak je zásuvka 
v stene poškodená.

m VAROVANIE: Vždy odpojte zo siete vytiahnutím 
zástrčky. Neťahajte za kábel.

m VAROVANIE: Nepoužívajte gril bližšie ako 3 metre od 
akejkoľvek vody, ako je napríklad bazén alebo nádrž. 

m VAROVANIE: Nepoužívajte gril v okolí do 60 cm od 
horľavých materiálov. To sa týka vrchu, spodku, 
zadnej časti a bokov grilu. 

m VAROVANIE: Priestor na grilovanie udržiavajte čistý 
bez horľavých výparov a kvapalín, ako napr. benzínu, 
alkoholu atď., a horľavých/zápalných materiálov. 

m VAROVANIE: Pokiaľ dôjde k vznieteniu tuku, zatvorte 
poklop, vypnite ovládacie gombíky a odpojte gril od 
elektrickej zásuvky a ponechajte poklop zakrytý, 
kým plameň nezhasne. Nepoužívajte kvapalinu na 
zahasenie plameňov.

m VAROVANIE: Časti zariadenia, ktoré sú na dosah, 
môžu byť veľmi horúce. Nepúšťajte deti a domáce 
zvieratá do blízkosti zariadenia.

m VAROVANIE: Dávajte pozor na deti a dbajte na to, aby 
sa so zariadením nehrali.

m VAROVANIE: Užívanie alkoholu, predpísaných liekov, 
nepredpísaných liekov alebo ilegálnych drog môže 
ovplyvniť schopnosť užívateľa správne a bezpečne 
namontovať, presúvať, uskladniť alebo obsluhovať gril.

m VAROVANIE: Nenechávajte gril bez dozoru počas 
jeho predohrevu alebo používania. Pri používaní 
grilu buďte opatrní. Celá grilovacia vaňa je počas 
používania grilu horúca. 

m VAROVANIE: Počas používania zariadenie nepresúvajte. 

m VAROVANIE: Udržiavajte akékoľvek elektrické káble 
mimo akýchkoľvek horúcich plôch. Postupujte podľa 
pokynov pre káblové rozvody.

OBSAH
2 Vitajte u Weber
 Dôležité bezpečnostné informácie 

4 Prísľub Weber
 Predĺžená záruka Weber 

5 Montáž
 Zoznam dielov

6 Vlastnosti produktu
 Vlastnosti Pulse 1000

 Vlastnosti Pulse 2000

 Popis vlastností

8 Prevádzka
 Začíname

 Starostlivosť o iGrill

 Údržba pred každým grilovaním

11 Tipy a triky
 Nastavenie priameho grilovania

 Nastavenie nepriameho grilovania

 Dvojitá grilovacia zóna

 Čo robiť a čo nerobiť pri grilovaní

 Prehlásenie o zhode EC

13 Starostlivosť o produkt
 Hĺbkové čistenie a údržba

14 Riešenie problémov

m VAROVANIE: Umiestnite napájací kábel mimo oblastí, 
cez ktoré sa prechádza. Umiestnite kábel tak, aby 
nebolo možné ho potiahnuť alebo oňho zakopnúť.

m VAROVANIE: Regulátor teploty nesmie spadnúť ani 
byť vystavený tvrdému nárazu, nakoľko to môže 
ohroziť funkčnosť a/alebo bezpečnosť jednotky. 
Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo alebo vykazuje 
akúkoľvek poruchu. 

m VAROVANIE: Pravidelne kontrolujte sieťový kábel 
a zástrčku, či nejaví nejaké známky poškodenia. 
Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom 
alebo zástrčkou. 

m VAROVANIE: Na ochranu proti zásahu elektrickým 
prúdom neponárajte regulátor teploty, kábel, zástrčky, 
sondy alebo gril do vody alebo iných tekutín. 

m VAROVANIE: Aby ste predišli zásahu elektrickým 
prúdom, nestriekajte kvapaliny do grilu.

m VAROVANIE: Gril používajte iba na rovnom povrchu, 
odolnom voči teplu.

m UPOZORNENIE: Regulátor teploty vždy zapájajte 
do grilu pred zapojením napájacieho kábla grilu 
do zásuvky.

m UPOZORNENIE: Pri pripájaní tohto zariadenia 
k napájaniu elektrickým prúdom sa uistite, že 
napájacie napätie zodpovedá menovitému napätiu, 
vyznačenému na typovom štítku zariadenia.

m UPOZORNENIE: Neprekračujte príkon z elektrickej 
zásuvky. 

m UPOZORNENIE: Tento gril je určený iba pre vonkajšie 
domáce použitie. Nepoužívajte v interiéri alebo na 
komerčné použitie. Nepoužívajte ako ohrievač.

m UPOZORNENIE: Nepoužívajte gril v akomkoľvek 
vozidle alebo akomkoľvek skladovacom alebo 
nakladacom priestore akéhokoľvek vozidla. To 
zahŕňa, ale nie je obmedzené iba na, nákladné a 
kombinované automobily, automobily pre voľný čas, 
rekreačné automobily/karavany a lode. 

Skladovanie a/alebo nepoužívanie
m UPOZORNENIE: Pred presunom, čistením alebo 

uskladnením nechajte zariadenie vychladnúť. 

m UPOZORNENIE: Regulátor teploty by mal byť z grilu 
vytiahnutý a uložený v interiéri, ak sa gril nepoužíva.

m UPOZORNENIE: Gril zakryte iba vtedy, ak je studený.

Technológia iGrill
m VAROVANIE: Riziko poranenia! Sondy sú veľmi ostré. 

Dávajte pozor pri manipulácii so sondami. 

m VAROVANIE: Riziko popálenia! Manipulácia s tepelnými 
sondami bez ochrany rúk bude mať za následok vážne 
popáleniny. Farebné ukazovatele sondy nie sú určené na 
to, aby ste sa ich dotýkali holou rukou počas používania 
grilu, nakoľko nie sú tepelné izolované. Prosíme, počas 
používania tohto výrobku používajte ochranné rukavice 
a to za každých okolností, aby ste predišli popáleninám.

• Navštívte weber.com/igrillsupport, ak sa chcete dozvedieť 
viac o kompatibilite zariadení a jazykoch podporovaných 
aplikáciou Weber iGrill. Dôkladne si prečítajte tento návod 
- najmä bezpečnostné informácie - pred použitím iGrill 
technológie po prvý krát, a postupujte podľa inštrukcií 
počas používania zariadenia. 

• Správne použitie: Toto zariadenie je určené iba na 
vonkajšie použitie pre grilovanie a užívatelia musia 
dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre 
používanie tak, ako je to uvedené v tejto užívateľskej 

Tento návod na použitie si uchovajte pre ďalšiu 
potrebu, dôkladne si ho prečítajte a pokiaľ máte 
nejaké otázky, prosíme, kontaktujte nás dnes - 
kontakt na nás nájdete na zadnej strane tohto 
návodu.

príručke. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť 
poškodenie. Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za 
úrazy/škody vyplývajúce z nesprávneho používania.

• Poznámka: Zariadenie nesmú používať deti ani osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami.
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REGISTRÁCIA = ZÁRUKA

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Weber. Weber-
Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, 
Illinois 60067 a jeho medzinárodné obchodné jednotky 
(uvedené na konci tejto príručky) („Weber") sú na seba 
hrdé, že dodávajú bezpečné, trvanlivé a spoľahlivé 
produkty.

Toto je predĺžená záruka Weber, ktorú Vám 
poskytneme bezplatne. Zahŕňa to informácie, ktoré 
budete potrebovať v prípade, že bude nutné Váš 
produkt Weber opraviť z dôvodu nepríjemnosti, akou je 
porucha alebo chyba.

V súlade s príslušnými predpismi má zákazník svoje 
práva, ak je produkt chybný. Tieto práva môžu zahŕňať 
dodanie náhradného dielu, výmenu chybného dielu, 
vrátenie peňazí alebo výmenu za nový produkt. V 
niektorých štátoch Európskej Únie by sa napríklad 
jednalo o dvojročnú zákonom danú záručnú dobu, 
ktorá začína plynúť prevzatím produktu. Tieto a 
ďalšie zákonné práva ostávajú našou dobrovoľnou 
predĺženou zárukou nedotknuté. V podstate táto naša 
dobrovoľná záruka poskytuje užívateľovi dodatočné 
práva, ktoré sú nezávislé od zákonných záručných 
práv.

Predĺžená záruka Weber
Weber garantuje osobe, ktorá si kúpila produkt 
Weber (alebo v prípade darčeka alebo reklamnej 
akcie osobe, pre ktorú bol tento produkt zakúpený 
ako darček alebo reklamný predmet) („Vlastník“), 
že produkt od Weber nebude vykazovať chyby 
materiálu ani výrobného postupu po dobu piatich (5) 
rokov od dátumu zakúpenia, ak je namontovaný a 
prevádzkovaný v súlade s príslušným Návodom 
na použitie. (Poznámka: Ak stratíte váš Návod na 
použitie od produktu Weber, nájdete ho i online 
na stránkach www.weber.com). Záruka je platná 
v Európe, Blízkom Východe a Afrike (EMEA). Weber 
súhlasí s opravou alebo výmenou časti, ktorá je chybná 
z dôvodu materiálu alebo výrobného procesu v súlade s 
obmedzeniami, zrieknutiami sa a výnimkami, uvedenými 
nižšie. V ROZSAHU PRÍPUSTNOM APLIKOVATEĽNÝMI 
PREDPISMI JE TÁTO ZÁRUKA PREDĹŽENÁ IBA VOČI 
ORIGINÁLNEMU VLASTNÍKOVI, KTORÝ SI PRODUKT 
ZAKÚPIL, A NEVZŤAHUJE SA NA ĎALŠIE OSOBY, 
KTORÉ PRODUKT NÁSLEDNE OD TOHTO VLASTNÍKA 
ODKÚPILI S VÝNIMKOU JEHO DAROVANIA ALEBO 
REKLAMNEJ AKCIE, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

Weber si stojí za svojimi výrobkami a je rád, že Vám 
môže poskytnúť predĺženú záruku, popísanú pre chyby 
materiálu do grilu alebo jeho príslušných komponentov 
s výnimkou jeho normálneho opotrebovania.

• „Normálne opotrebovanie" zahŕňa kozmetické alebo 
iné poškodenie materiálu, ktoré sa môže u Vášho 
grilu v priebehu času dostaviť, ako napríklad hrdza na 
povrchu, ryhy/škrabance, atď.

Avšak Weber si stále ctí túto predĺženú záruku na gril 
alebo jeho príslušné komponenty, kde poškodenie 
alebo porucha pramení z chyby materiálu.

• „Chyba materiálu" zahŕňa diery v určitých častiach v 
dôsledku hrdze alebo iné poškodenie alebo zlyhanie 
obmedzuje schopnosť bezpečného/správneho použitia 
Vášho grilu.

Zodpovednosti vlastníka u tejto 
predĺženej záruky / Výnimky zo záruky
Pre zaistenie bezproblémového záručného krytia je 
dôležité (ale nie je to povinné), aby ste registrovali Váš 
produkt Weber online na www.weber.com. Uložte si tiež 
originál nákupného dokladu  
a/alebo faktúru ako potvrdenie o kúpe pre účely 
záručného krytia. Weber bude vyžadovať aj fotografie 
z akejkoľvek údajnej chyby a sériové číslo Vášho grilu 
pred spracovaním záručnej reklamácie. Registrácia 
Vášho produktu Weber potvrdzuje Vaše záručné krytie a 
poskytuje priame spojenie medzi Vami a firmou Weber v 
prípade, že Vás potrebujeme kontaktovať.

Vyššie uvedená záruka je platná, iba ak vlastník 
produktu Weber vynaloží na starostlivosť o tento 
produkt primerané úsilie a to dodržaním všetkých 
pokynov pre montáž, použitie a preventívnu údržbu, 
ako je to uvedené v príslušnom Návode na použitie, 
s výnimkou prípadu, keď vlastník môže preukázať, že 
porucha alebo chyba nesúvisí s nedodržaním vyššie 
uvedených pokynov. Ak žijete v pobrežnej oblasti alebo 
máte produkt umiestnený blízko bazéna/vodnej nádrže, 
jeho údržba zahŕňa pravidelné umytie a opláchnutie 
vonkajších plôch produktu, ako je to uvedené v 
príslušnom Návode na použitie.

Táto predĺžená záruka prepadá, ak sa na produkte 
vyskytujú poškodenia, známky zničenia, škvrny a/
alebo hrdza, za ktoré Weber nenesie zodpovednosť, 
spôsobené:

• Hrubým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, 
úpravami, modifikáciami, vandalizmom, zanedbávaním, 
nesprávnou montážou alebo inštaláciou a 
nedodržaním správne vykonanej bežnej a rutinnej 
údržby;

• Hmyzom (ako sú pavúky) a hlodavcami (ako sú 
veveričky), vrátane, nie však výhradne, poškodenia 
plynových rozvodov;

• Vystavenie slanému vzduchu a/alebo zdrojom chlóru, 
ako napr. bazénom, vírivkám/kúpeľom;

• Nepriaznivým vplyvom počasia, ako napr. krupobitím, 
hurikánom, zemetrasením, tsunami alebo vlnobitím, 
tornádom alebo prudkými búrkami.

• Kyslý dážď a iné environmentálne faktory.

Použitie a/alebo inštalácia súčiastok na Váš produkt 
Weber, ktoré nie sú originálne Weber súčiastky, 
spôsobí zrušenie tejto predĺženej záruky, a akékoľvek 
škody, spôsobené týmto použitím nie sú kryté touto 
predĺženou zárukou. Akékoľvek prestavby plynového 
grilu, ktoré nie sú autorizované firmou Weber a 
vykonané autorizovaným servisným technikom Weber, 
zrušia túto predĺženú záruku.

Spracovanie záruky
Ak ste presvedčení o tom, že máte súčiastku, na ktorú 
sa vzťahuje predĺžená záruka, prosíme, kontaktujte 
Vášho predajcu. V prípade potreby môžete tiež 
kontaktovať zákaznícky servis použitím kontaktných 
informácií na našich webových stránkach  
(www.weber.com). Weber po preskúmaní oprávnenosti 
reklamácie chybnú súčiastku, ktorá je krytá predĺženou 
zárukou, opraví alebo (prípadne) vymení. V prípade, že 
oprava alebo výmena súčiastky nie sú možné, Weber 
sa môže rozhodnúť (voliteľne) pre výmenu celého 
predmetného grilu za nový gril v rovnakej alebo vyššej 
hodnote. Weber Vás môže požiadať o zaslanie chybných 
súčiastok za účelom ich preskúmania, náklady na 
dopravu budú preplatené vlastníkom. Náklady na 
zaslanie chybných súčiastok Vám budú preplatené v 
prípade, ak je chyba krytá zárukou.

Pri kontaktovaní Vášho predajcu alebo Weber, prosíme,  
majte k dispozícii tieto informácie:

• Doklad o kúpe

• Fotografie z údajnej chyby

• Sériové číslo produktu

Zrieknutie sa zodpovednosti
OKREM ZÁRUKY A ZRIEKNUTIA SA ZODPOVEDNOSTI, 
AKO JE TO POPÍSANÉ V TOMTO VYMEDZENÍ ZÁRUKY, 
NIE SÚ VÝSLOVNE STANOVENÉ ŽIADNE ĎALŠIE 
ZÁRUČNÉ ANI DOPLNKOVÉ TU DANÉ PREHLÁSENIA 
O ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ BY ŠLI NAD RÁMEC 
ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI, KTORÁ SA VZŤAHUJE 
NA FIRMU WEBER. PREDKLADANÉ VYMEDZENIE 
PREDĹŽENEJ ZÁRUKY TAKTIEŽ NEOBMEDZUJE 
ANI NEVYLUČUJE SITUÁCIE ALEBO REKLAMÁCIE, 
U KTORÝCH MÁ WEBER ZÁKONNÚ POVINNOSŤ, 
PREDPÍSANÚ ZÁKONOM.

PO UPLYNUTÍ PIATICH (5) ROKOV TEJTO 
PREDĹŽENEJ ZÁRUČNEJ DOBY SA PRODUKTU 
NETÝKAJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. ŽIADNE INÉ 
ZÁRUKY, DANÉ AKOUKOĽVEK OSOBOU VRÁTANE 
PREDAJCU ALEBO MALOOBCHODNÍKA VZHĽADOM 
NA AKÝKOĽVEK PRODUKT (AKO NAPR. „PREDĹŽENÁ 
ZÁRUKA“) FIRMU WEBER K NIČOMU NEZAVÄZUJÚ. 
JEDINOU MOŽNOSŤOU RIEŠENIA OPRÁVNENEJ 
REKLAMÁCIE JE OPRAVA ALEBO VÝMENA 
SÚČIASTKY ALEBO PRODUKTU.

V ŽIADNOM PRÍPADE U TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUKY 
KRYTIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU NEBUDE VYŠŠIE, NEŽ 
JE NÁKUPNÁ CENA PREDANÉHO PRODUKTU WEBER.  

SÚČIASTKY A PRÍSLUŠENSTVO, VYMENENÉ V 
RÁMCI TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUKY, JE V ZÁRUKE 
IBA V SÚLADE S VYŠŠIE UVEDENOU ORIGINÁLNOU 
PREDĹŽENOU ZÁRUČNOU DOBOU PIATICH (5) ROKOV.

TOTO OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADY 
ZÁMERU A HRUBEJ NEDBALOSTI A PRÍPADY 
PORANENIA OSOBY ALEBO OHROZENIA ZDRAVIA 
ČI ŽIVOTA, POKIAĽ UJMA NA ZDRAVÍ BOLA CHYBOU 
ZO STRANY WEBER ALEBO JEHO ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCOV ALEBO AGENTOV. 

TÁTO PREDĹŽENÁ ZÁRUKA SA TÝKA IBA 
NORMÁLNEHO DOMÁCEHO POUŽÍVANIA PRODUKTU 
A NETÝKA SA GRILOV WEBER®, POUŽÍVANÝCH NA 
KOMERČNÉ, SPOLOČENSKÉ ALEBO HROMADNÉ 
POUŽITIE AKO NAPR. V REŠTAURÁCIÁCH, HOTELOCH, 
REZORTOCH ALEBO UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH.

WEBER MÁ PRÁVO Z ČASU NA ČAS ZMENIŤ VZHĽAD 
SVOJICH PRODUKTOV. NIČ, ČO JE ZAHRNUTÉ V 
TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUKE, NESMIE BYŤ FIRME 
WEBER PREDLOŽENÉ AKO POVINNÉ Z HĽADISKA 
ZAHRNUTIA TAKÝCHTO DIZAJNOVÝCH ZMIEN DO 
PRODUKTOV, VYROBENÝCH PRED TÝMITO ZMENAMI, 
A ANI TIETO ZMENY NESMÚ BYŤ DÔVODOM KU 
KONŠTATOVANIU, ŽE PREDCHÁDZAJÚCI DIZAJN BOL 
CHYBNÝ.

Ďalšie kontaktné informácie nájdete v zozname 
Medzinárodných obchodných jednotiek na konci 
tohto Návodu na použitie.

Weber sľub (5 rokov dobrovoľnej záruky v EMEA)
Vo Weber sme hrdí na dve veci: vyrábame grily, ktoré 
vydržia, a ponúkame excelentný zákaznícky servis.
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Montáž
Tieto pokyny Vám poskytnú minimálne požiadavky 
na zostavenie Vášho elektrického grilu Weber. 
Nesprávna montáž môže byť nebezpečná.

m VAROVANIE: Zariadenie nemodifikujte. Zmeny 
sú nebezpečné a spôsobia neplatnosť Vašej 
záruky.

• Akýkoľvek diel, zapečatený výrobcom, nesmie byť 
otvorený alebo vymieňaný užívateľom.

• Nezakrývajte akékoľvek časti grilu fóliou. Môže to 
mať negatívny vplyv na výkon Vášho grilu.

3

2

1

PULSE 1000 PULSE 2000

iGrill sonda do pokrmu a obal kábla

Porcelánom smaltované liatinové grilovacie rošty

Montáž vykurovacieho telesa

Skrutky ohrievacieho prvku s krídlovou hlavou

Vložka grilovacie vane

Pulse 1000 
Regulátor teploty

Pulse 2000 
Regulátor teploty

Vymeniteľná hliníková miska

Výsuvná zachytávacia nádoba na tuk

M
ontáž

Zoznam dielov

Grily zobrazené v tomto návode na používanie sa 
môžu mierne líšiť od zakúpeného modelu.
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TRVÁ MENEJ NEŽ DVE MINÚTY

Vlastnosti Pulse 1000

Vlastnosti Pulse 2000
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Vlastnosti produktu
Popis vlastností
Vyberateľný regulátor teploty
Regulátor teploty je navrhnutý tak, aby bol ľahko vyberateľný pre jednoduché uskladnenie 
a čistenie. Riadiaca jednotka by sa mala skladovať v interiéri v pridelenej skrini.

Digitálna termosonda
LED obrazovka slúži ako digitálna termosonda, zobrazujúca teplotu grilu. Tým sa zaistí 
precízne a presné odčítanie teploty Vášho grilu.

Indikátory stavu
Pulse má červený indikátor stavu na regulátory teploty, pomocou ktorého Vás informuje, 
že Váš gril sa zohrieva a kedy je pripravený na grilovanie. 

Modrá kontrolka bliká, keď je regulátor pripravený na párovanie s funkciou Bluetooth® 
chytrého zariadenia, a prepne sa na stále svietenie, keď sa gril úspešne spáruje s 
Vaším chytrým zariadením. 

Vysoký poklop 
Poklop grilu je dostatočne vysoký, aby poskytoval dostatočný priestor na grilovanie 
celých kurčiat a rošteniek.

Vedenie kábla
Integrovaná príchytka na pravej nohe grilu umožňuje jednoduché vedenie kábla 
z regulátora teploty do zadnej časti grilu. 

Tlačítko zapnutia/vypnutia
Tlačidlo zapnutia/vypnutia sa používa jednoducho. Keď je regulátor teploty zapnutý, 
tlačidlo je zapustené, a keď je vypnutý, tlačidlo vyčnieva. 

Systém odvádzania tuku
Systém odvádzania tuku pomáha odvádzať tuk a je navrhnutý tak, aby bránil vzplanutiu. 
Kvapky, ktoré sa neodparia, sú odvádzané do hliníkovej misky, umiestnenej pod grilovacou 
vaňou v zachytávacej nádobe. 

Integrovaná iGrill technológia
Starajte sa s istotou o Vašich hostí, zatiaľ čo gril Vám pomocou integrovanej iGrill 
funkcie, ktorá využíva sondu do mäsa, umožní monitorovať teplotu Vášho jedla 
a Vášho grilu v rámci celej záhrady alebo celej Vašej kuchyne prostredníctvom 
pripojenia Vašich chytrých zariadení cez Bluetooth®. 

Aplikácia Vám umožňuje sledovať v reálnom čase vnútornú teplotu jedla na Vašom 
mobilnom zariadení a vidieť teplotu Vášho grilu. Ak ste si už stiahli aplikáciu Weber 
iGrill, pripojte sondy do mäsa z Vášho grilu do jedla. Z aplikácie máte možnosť 
zmeniť zobrazenie na regulátore teploty na stupne Fahrenheita alebo Celzia.

Odnímateľné komponenty pre jednoduché čistenie
Grilovacie rošty, misková vložka a nádoba na tuk sú vynímateľné pre jednoduché 
čistenie. Vložka misky je vhodná do umývačky riadu.

Porcelánom smaltované liatinové grilovacie rošty
Porcelánom smaltované liatinové rošty rovnomerne udržiavajú teplo a vytvárajú tieto 
krásne vzory, o ktoré sa všetci snažíme. Kvalita udržania tepla liatiny má za následok 
rýchlejší čas obnovy potom, ako bol nadvihnutý poklop. 

Dvojzónové grilovanie (série 2000)
Súčasne grilujte rôzne potraviny v dvoch teplotných zónach. Opečte steak nad vysokou 
teplotou na jednej strane gril, zatiaľ čo sa prílohy pečú pomaly nad nízkou teplotou 
na druhej strane grilu. 

A  Vyberateľný regulátor teploty

B  Digitálna termosonda

C  Indikátor(-y) stavu teploty

D  Indikátor stavu Bluetooth®

E  Vysoký poklop 

F  Vedenie kábla

G  Tlačítko zapnutia/vypnutia

H  Systém odvádzania tuku

I  Integrovaná iGrill technológia
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Pripojte regulátor teploty 
1) Zapojte regulátor teploty do grilu tým, že ho zatlačíte 

rovno na montážnu konzolu (A). Netlačte regulátor 
teploty do montážnej konzoly. Zabezpečte, aby kolíky 
vykurovacieho telesa boli zarovnané s regulátorom 
teploty za účelom správneho pripojenia (B).

2) Napájací kábel veďte pod pravou rukoväťou a zaistite 
ho na káblové svorky (C).

3) Uistite sa, že červené tlačidlo, umiestnené na pravej 
strane regulátora teploty je vo vypnutej polohe.

4) Zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.

Predhrejte gril
Predhriatie grilu je dôležité pre úspešné grilovanie. 
Predhriatie pomáha predchádzať tomu, aby sa Vám 
jedlo prilepilo ku grilovaciemu roštu, a grilovací rošt sa 
dostatočne nahreje, aby sa správne jedlo opieklo. Taktiež 
to spáli zvyšky z predchádzajúcich grilovaných jedál.

1) Stlačte červené tlačidlo, umiestnené na pravej strane 
regulátora teploty, za účelom ZAPNUTIA grilu (D).

2) Otočte regulačný gombík(-y) teploty do vysokej 
polohy otočením v smere hodinových ručičiek. 
Digitálna LED obrazovka zobrazí teplotu grilu.

3) Predhrejte gril pomocou regulačného gombíka(-ov) 
vo vysokej polohe (E). Červené indikátory stavu 
budú blikať, aby signalizovali, že gril je predhriaty, 
a zobrazenie teploty narastá, ako sa gril nahrieva. 
Keď je dosiahnutá zvolená nastavená teplota 
dosiahne, regulátor teploty vydá zvukový signál. 
Indikátory stavu prestanú blikať a ostanú svietiť. 
Keď je nameraná teplota 260 °C, gril je predhriaty. 
Bude to trvať približne 15 až 20 minút v závislosti 
od podmienok okolia.

4) Grilovanie na nižšej teplote grilovania: Predhrejte 
podľa vyššie uvedených pokynov. Otočte gombík 
proti smeru hodinových ručičiek do požadovanej 
polohy. Začnete grilovať.

Približné časy a nastavenia grilovania pre uvedené 
kusy mäsa (nastavenie podmienok) nájdete v príručke 
grilovania v iGrill aplikácii.

Podmienky okolia
Grilovanie v chladnejšom prostredí alebo vyššej 
nadmorskej výške predĺži Váš čas grilovania. Vytrvalý 
vietor zníži vnútornú teplotu grilu. Umiestnite gril tak, 
aby vietor fúkal oproti prednej časti grilu.

Vykonajte prvé zapálenie plameňa 
Predhrejte gril na najvyššom možnom nastavení 
teploty so zatvoreným poklopom na minimálne 
20 minút predtým, než budete po prvýkrát grilovať.

OBJAVTE RADOSŤ Z GRILOVANIA

m VAROVANIE: Pri používaní grilu používajte 
žiaruvzdorné rukavice alebo chňapky na 
grilovanie.
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m VAROVANIE: Riziko poranenia! Sondy sú veľmi 
ostré. Dávajte pozor pri manipulácii so sondami.

m VAROVANIE: Riziko popálenia! Manipulácia 
s tepelnými sondami bez ochrany rúk bude 
mať za následok vážne popáleniny. Farebné 
ukazovatele sondy nie sú určené na to, aby ste 
sa ich dotýkali holou rukou počas používania 
grilu, nakoľko nie sú tepelné izolované. 
Prosíme, počas používania tohto výrobku 
používajte ochranné rukavice a to za každých 
okolností, aby ste predišli popáleninám.

m UPOZORNENIE: Regulátor teploty by mal byť z 
grilu vytiahnutý a uložený v interiéri, ak sa gril 
nepoužíva.

Prevádzka
Použitie iGrill
Váš gril je vybavený iGrill technológiou, ktorá Vám 
umožňuje vidieť teplotu grilu a skúšobnej sondy na 
Vašom zariadení, pripojenom k aplikácii. Pre použitie 
integrovaného iGrillu postupujte podľa pokynov nižšie.

1) Stiahnite si aplikáciu Weber iGrill.

2) Povoľte Bluetooth® na Vašom chytrom zariadení 
v časti „Nastavenia“.

3) Nájdite vstupné porty na prednej strane regulátora 
teploty. Zapojte skúšobnú sondu do ktoréhokoľvek 
otvoru (F). 

4) Keď je gril ZAPNUTÝ a svieti modré svetlo na prednej 
strane, regulátor teploty bude blikať, čo znamená, 
že funkcia iGrill je zapnutá a pripravená na 
spárovanie (G).

5) Spustite aplikáciu Weber iGrill na svojom chytrom 
zariadení. Postupujte podľa pokynov pre párovanie 
v aplikácii.

6) Teraz ste pripravení používať Váš iGrill.

Poznámka: Navštívte weber.com/igrillsupport, ak sa chcete 
dozvedieť viac o kompatibilite zariadení a jazykoch 
podporovaných aplikáciou Weber iGrill.

Používanie sondy
Farebné indikátory sondy sú určené na vizuálnu 
identifikáciu sondy (sond) v rámci aplikácie.

• Pre zaistenie presného odčítania prosíme zasuňte 
sondu do minimálnej hĺbky 10 mm do stredu mäsa (H). 
U hydiny je najlepšie umiestniť sondu do najhrubšej 
časti stehna alebo pŕs, vyhnite sa kosti. U hrubých kusov 
plátkov mäsa vložte sondu zvrchu alebo zo strán do 
stredu mäsa.

Pre zaistenie bezpečného používania Vašej sondy 
u mäsa a aby nedošlo k poškodeniu sondy:

• Nevystavujte sondu alebo jej vedenie priamemu 
kontaktu s roštom grilu.

• Kábel sondy iGrill veďte cez bočnú drážku na grile za 
účelom zaistenia toho, že sa poklop grilu uzavrie (I).

• Neponárajte sondu alebo jej vedenie do kvapaliny.

• Sonda nie je vhodná do umývačky riadu.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Pri používaní sondy sa uistite, že 
vodič vediete tade, kde nebude vystavený pôsobeniu ohňa 
alebo teplotám vyšším ako 380° C. Nevystavujte sondy 
teplotám pod -30° C. Teploty pod -30° C alebo nad 300° C 
nebudú zobrazené v aplikácii a spôsobia odpojenie sondy.

Chladenie
Keď skončíte grilovanie, otočte regulačný gombík(-y), 
odpojte sieťový kábel a nechajte regulátor teploty 
vychladnúť. Odstráňte regulátor teploty a skladujte 
v interiéri v úložnej skrini, pokiaľ sa nepoužíva.

Starostlivosť o iGrill
Starostlivosť o sondu iGrill
Pred prvým použitím sondu vyčistite. Sondy by 
mali byť čistené tak, že ich utriete navlhčenou 
utierkou alebo sanitárnou utierkou.

Sondy nie sú vhodné do umývačky riadu. Sondy 
nie sú vodovzdorné a vystavenie vode by mohlo 
spôsobiť poškodenie. Nikdy neponárajte Vaše 
sondy do vody. Dávajte pozor, aby sa kábel sondy 
nenamočil, rovnako ako aj oblasť, kde sa kábel 
sondy spája so sondou.

Obal sondy
Ak sa sonda nepoužíva, úhľadne ju zabaľte. 
Uložte sondu do úložnej skrine spolu 
s regulátorom teploty.
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Udržiavajte ho čistý
Nahromadené množstvo nečistoty a mastnoty môže 
znížiť výkon grilu. Faktory ako nadmorská výška, vietor 
a vonkajšia teplota môžu ovplyvniť čas grilovania.

Kontrola prítomnosti tuku
Váš gril je vybavený systémom odvádzania tuku, ktorý 
odvádza tuk preč od jedla do vymeniteľnej odkvapkávacej 
nádoby. Ak grilujete, tuk je odvádzaný dolu k výsuvnej 
zachytávacej nádobe do vymeniteľnej odkvapkávacej 
misky, ktorá je zasadená do zachytávacej nádoby. Tento 
systém by mal byť vyčistený vždy a pri každom grilovaní 
za účelom prevencie vzniku požiaru.

1) Uistite sa, že gril je vypnutý a vychladnutý.

2) Odpojte a vyberte regulátor teploty, mierne to ťahajte 
zo strany na stranu, až kým sa neuvoľní z montážnej 
konzoly (A).

3) Vyberte výsuvnú zachytávaciu nádobu jej 
potiahnutím smerom dopredu (B).

4) Skontrolujte prítomnosť tuku vo vymeniteľnej 
hliníkovej miske, ktorá je zasadená do zachytávacej 
nádoby. Odkvapkávaciu vymeniteľnú misku vytiahnite 
a vymeňte za novú, ak je to nutné.

5) Znovu osaďte všetky komponenty.

Vyčistite grilovací rošt
Po predhriatí budú akékoľvek kúsky jedla alebo zvyšky, 
ktoré na rošte ostali z minulého grilovania, jednoduchšie 
odstrániteľné. Vyčistené grilovacie rošty taktiež zabránia 
tomu, aby sa Vaše čerstvé jedlo prilepilo.

1) Vykefujte grilovacie rošty pomocou grilovacej 
kefky so štetinami z ušľachtilej ocele okamžite 
po predhriatí (C).

Čistenie regulátora teploty
Regulátor teploty utrite handričkou z mikrovlákna, 
navlhčenej vo vode. Nepoužívajte čistiace prostriedky 
ani kefy, aby ste nepoškriabali povrch. Nikdy nepoužívajte 
čistiace prostriedky na sklo na umelú hmotu. To poškodí 
povrch.

Uskladnenie regulátora teploty
Umožnite regulátoru teploty a sondám, aby pre ich 
utieraním vychladli. Uskladnite regulátor teploty a 
iGrill sondy v interiéri v určenej úložnej skrini (D).

ZÍSKAJTE ZADARMO ŠPECIÁLNY OBSAH

m VAROVANIE: Gril by mal byť pravidelne 
dôkladne vyčistený. 

m VAROVANIE: Nepokrývajte výsuvnú 
zachytávaciu nádobu ani akúkoľvek inú 
časť grilu hliníkovou fóliou (alobalom). 

m VAROVANIE: Buďte opatrní pri vyberaní 
zachytávacej nádoby a likvidácii horúceho tuku. 

m VAROVANIE: Skontrolujte výsuvnú zachytávaciu 
nádobu pred každým použitím, či neobsahuje 
usadený tuk. Nadmerné množstvo tuku 
odstráňte, aby ste zabránili jeho vzplanutiu. 

m VAROVANIE: Grilovacie kefky by mali byť 
pravidelne kontrolované na stratu štetín a 
nadmerné opotrebenie. Kefku nahraďte novou, 
ak nájdete vypadnuté štetiny na grilovacích 
roštoch alebo kefke. Weber odporúča zakúpenie 
novej grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej 
ocele na začiatku každej grilovacej sezóny.

m VAROVANIE: Pokiaľ dôjde k vznieteniu tuku, 
zatvorte poklop, vypnite ovládacie gombíky a 
odpojte gril od elektrickej zásuvky a ponechajte 
poklop zakrytý, kým plameň nezhasne. 
Nepoužívajte kvapalinu na zahasenie plameňov.

m UPOZORNENIE: Regulátor teploty by mal byť 
z grilu vytiahnutý a uložený v interiéri, ak sa 
gril nepoužíva.
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Tipy a triky

Teplotný rozsah grilu Pulse:

NÍZKA (medzi 93 °C a 149 °C)

STREDNÁ (medzi 176 °C a 232 °C) 

VYSOKÁ (medzi 260 °C a 316 °C)

VYPNUTÉ NÍZKA

STREDNÁ

VYSOKÁ

Nastavenie priameho 
grilovania
Pulse 1000 a 2000
Otočte regulačný gombík(-y) na vysoké nastavenie teploty 
a predhrejte gril na 260 °C. Vyčistite grilovacie rošty 
pomocou grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele.

Teplotu nastavte na hodnotu, uvedenú v návode. Jedlo 
ukladajte na grilovacie rošty a zatvorte poklop grilu. 
Vaše jedlo otočte iba raz počas celého grilovania. 
Poklop zdvihnite, len ak chcete otočiť jedlo alebo 
skontrolovať, či je hotové, na konci odporučeného 
času grilovania.

Používanie Vašej sondy iGrill 
Pripojte zástrčku sondy iGrill do otvoru v prednej časti 
grilu a zasuňte sondu do jedla. Kábel sondy veďte 
cez drážky na bokoch grilu. Uistite sa, že sa sonda 
po zasunutí do jedla nedotýka kosti alebo roštu grilu. 
Spustite aplikáciu Weber iGrill vo Vašom chytrom 
zariadení s funkciou Bluetooth® a nastavte upozornenia 
a zobrazenia diaľkového monitorovania teploty cez túto 
aplikáciu. Ďalšie informácie pre používanie sondy iGrill 
nájdete v tomto návode v časti Prevádzka. 

Dvojzónové grilovanie
Pulse 2000
Otočte regulačné gombíky na vysoké nastavenie a 
predhrejte gril na 260 °C. 

Nastavte teplotu každého regulačného gombíka na 
požadované nastavenie pre každú zónu. Vyčistite 
grilovacie rošty pomocou grilovacej kefky so štetinami 
z ušľachtilej ocele.

Ak grilujete jeden pokrm dlhšie, než ostatné, odporúča sa 
nastavenie oboch regulačných gombíkov na preferovanú 
teplotu prvého pokrmu, ktorý má byť grilovaný, a 
umiestnenie tohto pokrmu na ľavú stranu grilu. Desať 
minút pred pridaním druhého pokrmu nastavte teplotu 
na regulačnom gombíku napravo na preferovanú teplotu 
grilovania a nechajte grilovací priestor, aby na nahrial 
alebo vychladol na požadovanú teplotu. Všimnite si, 
prosím, že regulátor teploty zobrazí priemernú teplotu 
vnútri celého grilu a nie v jednotlivých zónach. 

Vaše jedlo otočte iba raz počas celého grilovania. 
Poklop zdvihnite, len ak chcete otočiť jedlo alebo 
skontrolovať, či je hotové, na konci odporučeného 
času grilovania.

Nastavenie nepriameho 
grilovania
Pulse 1000 a 2000
Otočte regulačný gombík(-y) na vysoké nastavenie teploty 
a predhrejte gril na 260 °C. Vyčistite grilovacie rošty 
pomocou grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele.

Znížte teplo otočením regulačného gombíka(-ov) na 
strednú úroveň. 

Umiestnite veľké jedlá, ako je napríklad kurča alebo 
karé, vodorovne doprostred grilu.

Vaše jedlo otočte iba raz počas celého grilovania. 
Poklop zdvihnite, len ak chcete otočiť jedlo alebo 
skontrolovať, či je hotové, na konci odporučeného 
času grilovania.
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Prehlásenie o zhode EC
Názov značky: Weber 
Názov modelu: Pulse 1000, Pulse 1000 so stojanom, Pulse 2000, Pulse 2000 s 
vozíkom 
Číslo modelu: 81010053, 81010069, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053, 
82010069, 82010074, 82010093, 84010053, 84010069, 84010093, 85010053, 
85010069, 85010074, 82010094, 84010074, 84010094, 85010093, 85010094, 
81010079, 82010079, 84010079, 85010079 
Popis produktu: Vonkajší elektrický gril s iGrill 3.

My, spoločnosť Weber-Stephen Products LLC, so sídlom na 1415 S. Roselle Road, 
Palatine IL, 60067 USA, vydávame toto prehlásenie o zhode na našu výhradnú 
zodpovednosť.

Objekt prehlásenia: Grily Weber Pulse 1000 a Pulse 2000, ktoré taktiež obsahujú 
vysielač, jednu sondu pre Pulse 1000 a dve sondy pre Pulse 2000

Objekt prehlásenia o zhode, popísaný vyššie, je v súlade s príslušnou harmonizovanou 
legislatívou EU:

Pulse 1000 a Pulse 2000 sú vyrobené v zhode s: 
Smernica LVD:2014/35/EU 
Smernica o EMC:2014/30/EU 
Smernica pre kontakt s potravinam:1935/2004/ES 
Smernica 2012/19/EU Odpad z elektrických a elektronických zariadení  
Smernica 2011/65/EU Obmedzenie nebezpečných látok u elektrozariadení  
Nariadenie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, oprávnení a obmedzení chemických 
látok  
Uznesenie Rady Európy CM/Res (2013)9 o Kovoch a zliatinách, používaných u 
materiálov a prvkov, ktoré sú v styku s potravinami

a ďalej:

Bezpečnosť/ochrana zdravia: 
EN 60335-2-78:2003 + A1:2008 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 
EN 62233: 2008

EMC: 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2013

a tiež nasledovné:

Smernica 2014/53/EU Smernica o rádiových zariadeniach:

Bezpečnosť/ochrana zdravia: 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 62479:2010

EMC: 
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Rádio: 
EN 300 328 V1.8.1:2012-06

Na vedomie: Eurofins Product Service GmbH,Storkower Strasse 38c,D-15526 
Reichenwalde b. Berlín, Nemecko, Telefón: +49-33631-888 000;  
Identifikačné číslo EU: 0681; aplikoval normy, uvedené vyššie, vzťahujúce sa na 
Smernici 2014/53/EU, a vydala osvedčenie o typovej skúške EÚ.

Objekt tohto prehlásenia funguje pomocou softvéru a chytré zariadenie aktivuje 
aplikáciu, ku ktorej sa softvér pripojí.

Produkt obsahuje CE označenie, ktoré bolo prvýkrát použité v roku 2017, a predstavuje 
typovú skúšku EC, certifikovanú: Notifikovaný 02830, UL International Demko A/S, 
Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, DÁNSKO

Adresa výrobcu: 
Názov fabriky: Weber-Stephen Products LLC. 
Adresa fabriky: 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA

My, Weber-Stephen Products LLC 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067 USA, týmto 
potvrdzujeme, že tieto adresy sú adresy našich pobočiek:

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheime, 
Nemecko

Vybudovanie systému riadenia kvality je, UL International Demko A/S, Borupvang 5A, 
DK-2750 Balleruo, DENMARK

Podpísaný v mene Weber-Stephen Products LLC 
Palatine, IL USA 10 júla 2017

Ralph N. Ten Bruin 
Generálny riaditeľ pre Regulačné záležitosti
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REGISTRÁCIA JE DÔLEŽITÁ

Čo robiť a čo nerobiť pri grilovaní

Zakaždým predhrejte gril.

Ak grilovacie rošty nie sú dostatočne horúce, jedlo sa prilepí a Vy už pravdepodobne 
nebudete mať šancu vytvoriť alebo vylepšiť mriežkový vzor po grilovaní. Aj 
v prípade, že si recept vyžaduje strednú alebo nižšiu úroveň tepla, vždy gril 
najprv predhrejte na najvyššom stupni nastavenia. 

Negrilujte na špinavých roštoch.

Umiestňovanie jedla na grilovacie rošty predtým, než sa vyčistia, nikdy nebol 
dobrý nápad. Ponechané zvyšky na roštoch pôsobia ako lepidlo, ktoré sa 
prilepí k roštom i k Vášmu čerstvému jedlu. Aby ste nemali chuť včerajšieho 
jedla na dnešnom obede, uistite sa, že grilujete na čistom grilovacom rošte. 
Ak už sú rošty predhriate, použite štetinovú kefku na gril z ušľachtilej ocele, 
aby ste získali čistý a hladký povrch.

Dajte si na tom záležať. 

Predtým, než Váš gril rozpálite, uistite sa, že všetko, čo potrebujete, máte 
na dosah ruky. Nezabudnite na Vaše základné grilovacie nástroje, jedlo s už 
nanesenou vrstvou oleja a korenia, polevy a omáčky a čisté grilovacie misy na 
hotové jedlo.  Ak pobežíte naspäť do Vašej kuchyne, neprídete iba o zábavu, ale 
môže Vám aj zhorieť jedlo.  Francúzski šéfkuchári to nazývajú „mise en place“ 
(čo znamená „všetko na svojom mieste“). My to nazývame „mať poruke“.

Vytvorte si malý priestor na lakte.

Umiestnenie príliš veľkého množstva jedla na grilovacie rošty obmedzuje 
Vašu flexibilitu. Nechajte aspoň jednu štvrtinu grilovacích roštov voľnú, 
s dostatočným priestorom medzi každým kusom jedla, aby ste sa k nemu 
dostali kliešťami a pohodlne ho otočili. Niekedy grilovanie znamená veľmi 
rýchle rozhodnutia a schopnosť presúvať jedlo z jedného miesta na druhé. 
Preto si doprajte dostatok priestoru na prácu.

Snažte sa čo najmenej otvárať poklop počas grilovania.

Poklop Vášho grilu neslúži iba na ochranu pred dažďom. Najdôležitejšia jeho 
funkcia je zabrániť tomu, aby sa do grilu dostalo príliš veľa vzduchu a aby sa 
z grilu dostalo príliš veľa tepla a dymu. Ak je poklop zavretý, grilovacie rošty 
sú teplejšie, časy grilovania sú kratšie a chuť grilovania je silnejšia.  Použite 
iGrill aplikáciu pre rýchle monitorovanie tepla Vášho grilu a vnútornej teploty 
Vášho jedla, takže nepotrebujete otvoriť gril, kým nie je čas na večeru. Takže 
na gril položte poklop!

Iba raz obráťte.

Čo je lepšie, než šťavnatý steak s hlbokým vzorom mriežky a mnohými 
nádhernými skaramelizovanými kúskami? Kľúčom ku dosiahnutiu týchto 
výsledkov je držať jedlo na jednom mieste. Niekedy máme tendenciu otáčať 
jedlo dovtedy, kým nedosiahne požadovanú mieru farby a chute. V takmer 
všetkých prípadoch by ste mali otočiť jedlo iba raz. Ak sa s jedlom príliš hráte, 
pravdepodobne taktiež otvárate príliš často poklop, čo prináša ďalší balík 
problémov. Takže odstúpte o jeden krok a verte grilu.
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Starostlivosť o produkt

m VAROVANIE: Pred dôkladným vyčistením gril 
vypnite a počkajte, kým vychladne.

m UPOZORNENIE: Odpojte zariadenie z 
napájacieho okruhu a vyberte regulátor 
teploty pred vykonaním čistenia a údržby. 

m UPOZORNENIE: Na čistenie Vášho grilu 
nepoužívajte žiaden z týchto nástrojov: 
abrazívne leštidlá alebo nátery na ušľachtilú 
oceľ, čističe, ktoré obsahujú kyselinu, minerálne 
liehy ani xylén, čističe na rúru na pečenie, 
abrazívne čističe (kuchynské čističe) alebo 
abrazívne čistiace špongie. 

m UPOZORNENIE: Nepoužívajte kovové kefy na 
čistenie vyhrievacích prvkov. Nechajte staré 
zvyšky jedla počas predohrevu zhorieť.

Hĺbkové čistenie a údržba
ČISTENIE VNÚTRAJŠKU GRILU
Časom sa výkon Vášho grilu môže zhoršiť, ak nemá 
riadnu a pravidelnú údržbu.

Nízke teploty, nerovnomerné teplo a jedlo, ktoré 
sa lepí ku grilovaciemu roštu, to všetko sú znaky 
neuskutočnenej potrebnej údržby a čistenia. Ak je Váš 
gril vypnutý a vychladený, začnite s čistením vnútrajšku 
zhora smerom nadol.

Dôkladné vyčistenie grilu sa odporúča po každom 
piatom grilovaní. Neustále používanie môže vyžadovať 
častejšie čistenie grilu.

Čistenie poklopu
Z času na čas môžete zaregistrovať na vnútrajšku 
poklopu šupinky ako od farby. Počas používania sa 
výpary z tuku a dymu vnútri poklopu Vášho grilu 
pomaly menia na uhlík a usadeniny. Tieto usadeniny sa 
môžu prípadne olupovať a vyzerať veľmi podobne, ako 
náter. Tieto usadeniny nie sú toxické, ale môžu spadnúť 
do Vášho jedla, ak poklop pravidelne nebudete čistiť. 

1) Použite plastovú škrabku na odstránenie 
zuhoľnateného tuku z vnútra poklopu (A).

Čistenie miskovej vložky a grilovacej vane
Pozrite sa dovnútra grilovacej vane, či sa tam 
nenahromadil tuk alebo zvyšky jedla. Tieto nahromadené 
tuky alebo jedlo môžu spôsobiť vznietenie. 

Pri vyberaní ohrievacích prvkov sa odporúča použiť 
rukavice, pretože môžu byť špinavé.

1) Vyberte regulátor teploty.

2) Vyberte grilovacie rošty (B). 
Nepoužívajte kovové kefy na čistenie 
vyhrievacích prvkov.

3) Vyberte vyhrievacie prvky otočením skrutky 
(skrutiek) s krídlovou hlavou v prednej časti grilu 
proti smeru hodinových ručičiek, kým sa skrutka 
neuvoľní (C).

4) Vyhrievacie prvky posuňte smerom k zadnej časti 
grilu. Dávajte pozor, aby ste vyhrievací prvok neohli, 
nakloňte ho smerom nahor a vyberte ho (D).

5) Použite plastovú škrabku na oškrabanie zvyškov 
jedla z bokov a spodku miskovej vložky do otvoru na 
dne grilovacej vane (E). Tento otvor odvádza zvyšky 
do výsuvnej zachytávacej misky.

6) Odmontujte a vyčistite výsuvnú zachytávaciu misku. 
Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba pred 
každým grilovaním.

Spodnú vložku grilu je možné vybrať a umyť v teplej 
vode s jemným prostriedkom na umývanie riadu. 
Vložka misky je vhodná do umývačky riadu. Dávajte 
pozor, aby ste vložku neohli.

Po čistení znovu vráťte miskovú vložku na miesto. 
Gril nepoužívajte bez miskovej vložky.

Ak chcete znovu osadiť vyhrievacie prvky, vložte 
vyhrievacie prvky do príslušných dier vo vnútri prednej 
časti grilu. Znovu osaďte skrutku s krídlovou hlavou 
napravo. Neuťahujte príliš.

Vyčistite vyhrievacie prvky tým, že zvyšky jedla na 
nich zhoria.

ČISTENIE VONKAJŠEJ PLOCHY GRILU
Vonkajšie časti grilu môžu obsahovať hliník, ušľachtilú 
oceľ a plastové povrchy.  

Weber odporúča tieto metódy na základe typu povrchu:

Čistenie povrchov z ušľachtilej ocele 
Ušľachtilú oceľ čistite pomocou odmasťovacieho mydla. 
Na čistenie použite handričku z mikrovlákna a čistite 
v smere textúry ušľachtilej ocele. Opláchnite čistou 
vodou a dôkladne osušte. Nepoužívajte papierové 
utierky. Nepoužívajte bielidlo alebo chlórové čistiace 
prostriedky na ušľachtilú oceľ.

Poznámka: Neriskujte poškriabanie Vašej ušľachtilej 
ocele abrazívnymi pastami. Pasty nečistia ani neleštia. 
Ak ich použijete, farba kovu sa zmení, pretože 
odstránite hornú chrómovou ochrannú vrstvu.

Čistenie povrchov s náterom 
a plastových komponentov
Natierané a plastové komponenty čistite odmasťovacím 
mydlom. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte. 

Čistenie vonkajších grilov,  
ktoré sú v špecifickom prostredí
Ak je Váš gril umiestnený v obzvlášť agresívnom prostredí, 
budete chcieť umývať vonkajšok o to častejšie. Kyslý 
dážď, bazénová chémia a slaná voda môžu spôsobiť, že 
sa na povrchu objaví hrdza. Vonkajšok Vášho grilu umyte 
teplou vodou s jemným prostriedkom na umývanie riadu. 
Pokračujte jeho dôkladným opláchnutím a osušením. 
Okrem toho, iba na časti z ušľachtilej ocele môžete 
raz týždenne aplikovať leštidlo na ušľachtilú oceľ za 
účelom prevencie vzniku hrdze.

Pulse 1000

Pulse 2000
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ov ELEKTRICKÝ GRIL SA NEDÁ ZAPNÚŤ 
PRÍZNAK

•  Vyhrievací prvok sa nechce zapáliť, aj keď postupujete podľa pokynov na použitie v časti 
„Prevádzka“ tohto návodu na použitie. 

PRÍČINA RIEŠENIE

Regulátor teploty nemusí byť správne zasunutý do 
krytu. 

Vyberte a znovu nasaďte regulátor teploty.

Regulátor teploty vždy zapájajte úplne do grilu pred 
zapojením napájacieho kábla grilu do zásuvky.

Vyskytol sa problém s príkonom z elektrickej zásuvky. Skontrolujte elektrické napájanie.

RCD bezpečnostné zariadenie, zabudované do 
regulátora teploty, môže prerušiť napájanie.

Ak digitálne zobrazenie teploty a kontrolka/-y stavu 
teploty nie sú zapnuté, stlačte červené tlačidlo 
regulátora teploty do VYPNUTEJ polohy pre „reštart“ 
RCD bezpečnostného zariadenia. Počkajte približne 
30 sekúnd, potom stlačte červené tlačidlo do polohy ON.

NA DISPLEJI SA ZOBRAZUJE CHYBOVÝ KÓD 
PRÍZNAK

•  Počas spustenia alebo grilovania sa objaví chybový kód na digitálnom displeji.

PRÍČINA RIEŠENIE

Regulátor teploty je zariadenie citlivé na niektoré 
vonkajšie faktory. Varianty napájania alebo rádiových 
frekvencií môžu ovplyvniť prevádzku. 

Ako prvé vypnite regulátor teploty pomocou červeného 
tlačidla. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a 
vyberte regulátor teploty z grilu.

Počkajte približne 30 sekúnd a osaďte regulátor teploty 
úplne do grilu pred zapojením napájacieho kábla do 
zásuvky. Stlačte červené tlačidlo do polohy ON.

BLUETOOTH® VYKAZUJE PROBLÉMY S PRIPOJENÍM 
PRÍZNAK

•  Bluetooth® má problém s udržaním pripojenia alebo so spárovaním s chytrým zariadením.

PRÍČINA RIEŠENIE

Bluetooth® má iba signál krátkeho dosahu. Ak indikátor Bluetooth® na grile bliká, je pripravený 
na spárovanie. Uistite sa, že Bluetooth® na chytrom 
zariadení je zapnutý a v blízkosti grilu.

Bluetooth® je už spárovaný s iným chytrým 
zariadením.

Ak indikátor Bluetooth® svieti a nebliká, znamená to, 
že je už spárovaný s chytrým zariadením. Vypnite 
Bluetooth® na akomkoľvek inom chytrom zariadení, 
ktoré nechcete mať spárované s grilom.

RCD bezpečnostné zariadenie, zabudované do 
regulátora teploty, môže prerušiť napájanie.

Ak Bluetooth® kontrolka nesvieti, stlačte červené 
tlačidlo na regulátore teploty do VYPNUTEJ polohy pre 
„reštart“ RCD bezpečnostného zariadenia. Počkajte 
približne 30 sekúnd, potom stlačte červené tlačidlo do 
polohy ON.

m VAROVANIE: Nesnažte sa vykonávať akékoľvek 
opravy elektrických alebo konštrukčných častí 
grilu bez toho, aby ste kontaktovali Zákaznícky 
servis Weber-Stephen Products LLC.

m VAROVANIE: Nepoužitie originálnych 
náhradných dielov od firmy Weber-Stephen 
u akýchkoľvek opráv alebo výmen má za 
následok zrušenie akejkoľvek záruky na celý 
produkt. 

NEZABUDNITE SA ZAREGISTROVAŤ

 
NÁHRADNÉ DIELY
Pre získanie náhradných dielov 
kontaktujte miestneho predajcu 

vo Vašom okolí alebo sa 
prihláste na weber.com.

KONTAKTUJTE 
ZÁKAZNÍCKY 

SERVIS
Ak ešte stále pozorujete akékoľvek 

problémy, kontaktujte zástupcu 
Zákazníckeho servisu vo Vašom okolí 

použitím kontaktných informácií 
na weber.com.



WEBER .COM

Základné náčinie a potreby na 
to, aby ste z Vášho grilovania 
vyťažili maximum. 

Príslušenstvo



SÉRIOVÉ ČÍSLO

59645
111517 

sk - Slovak

BELGICKO 
+32 15 28 30 90 
infobelux@weberstephen.com

ČESKÁ REPUBLIKA 
+420 267 312 973 
info-cz@weberstephen.com

CHORVÁTSKO 
+386 2 749 38 62 
info@rosler.si

DÁNSKO 
+45 99 36 30 10 
info@weberstephen.dk

FÍNSKO 
+358 9 7515 4974  
info@weberstephen.fi

FRANCÚZSKO 
+33 139 09 90 00 
infofrance@weberstephen.com

GRÉCKO 
+30 210 80 22 200 
info@weber-grill-bbq.gr

HOLANDSKO 
+31 20 2623978 
service-nl@weber.com

ÍRSKO 
+353 1437 2530 
customerserviceuk@weberstephen.com

ISLAND 
+354 58 58 900
jarngler@jarngler.is

IZRAEL 
+972 392 41119 
info@weber.co.il

LUXEMBURSKO 
+32 15 28 30 90 
infobelux@weberstephen.com

MAĎARSKO 
+36 23 769 037 
merenyi.csaba@merfam.hu

NEMECKO 
+49 6132 8999 0 
info-de@weberstephen.com

NÓRSKO 
+47 21 99 97 99 
info@weberstephen.no

POĽSKO 
+48 22 392 04 69 
info-pl@weberstephen.com

PORTUGALSKO 
+34 935 844 055 
infoiberica@weberstephen.com

RAKÚSKO 
+431 253 0502 
info-at@weberstephen.com

RUMUNSKO 
+49 6132 8999 0 
info-de@weberstephen.com

RUSKO 
+7 495 956 63 21 
info.ru@weberstephen.com

SLOVENSKO 
+420 267 31 29 73 
info-cz@weberstephen.com

SLOVINSKO 
+386 2 749 38 62 
info@rosler.si

ŠPANIELSKO 
+34 935 844 055 
infoiberica@weberstephen.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
+971 4 454 1626 
info@weberstephen.ae 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 
+44 203 630 1500 
customerserviceuk@weberstephen.com

ŠVAJČIARSKO 
+41 52 244025 0 
info-ch@weberstephen.com

ŠVÉDSKO 
+46 852502424 
info@weberstephen.se

TALIANSKO 
+39 444 367911  
servizio.clienti@weberstephen.com

TURECKO 
+90 212 659 64 80

Pre budúce použitie napíšte sériové číslo Vášho grilu do políčka 
vyššie. Sériové číslo je na typovom štítku, umiestnenom na 
zadnej pravej strane konštrukcie grilu.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. 
App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Android a Google Play sú ochranné známky 
spoločnosti Google Inc.

Slovo Bluetooth® a logá sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a akékoľvek používanie týchto známok spoločnosťou Weber-Stephen Products LLC sa riadi podľa 
zjednanej licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

© 2017 Navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Weber-Stephen Products LLC,  
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.

WEBER .COM

Výrobca:  

Weber-Stephen Products LLC 
1415 S. Roselle Road 
Palatine, IL 60067-6266 
USA

Dovozca:  

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH  
Leipziger Straße 124 
10117 Berlín 
Tel: (+49) 307554184-0


