
“M MAGIC” ELECTRIC GRILL Mod. GR558  

MAIN COMPONENTS

1. Connector.
2. Temperature selector.
3. Indicator light.
4. Connector base.
5. Tip-up support. 
6. Grill.
7. Juice/sauce collector tray.

ATTENTION

 Carefully read these instructions before using your appliance for the first time and
keep it for future enquires.

 This appliance can be used by  children at the  age of 8 or more  and people with
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given an appropriate supervision or instruction concerning the safety use
of the appliances and understand the dangers involved.

 Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They
are potentially dangerous.

 Do not connect to the mains without checking that the voltage on the rating plate
and that of your household are the same.

 Make sure the plug has an adequate earth base.
 Do not leave unattended while in use.
 (*) ATTENTION: Hot surface. 
 Take care the cable does not touch any hot parts.
 Don’t allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of

children.
 Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years

old.
 Always place on a heat resistance surface.
 Keep out of curtains or other flammable materials.
 This appliance has been designed for domestic use only.
 Always use with the connector provided. Do not use any other type of connector.
 Only plug the connector in if it is connected to the grill. 
 VERY IMPORTANT: Do not immerse the connector with the cable in water or

any other liquid.
 This appliance is not intended for using with an external timer or a separate system

of remote control.
 To unplug, pull from the plug, never from the cable.
 It must not be used outdoors.
 The cleaning and maintenance done by users, can not be done by children without

any supervision, unless they are over 8 years and they are under supervision.
 If the cable were to deteriorate it must be changed by an Authorised Service Centre.



INSTRUCTIONS OF USE

 Before using for the first time, clean the grill with a damp cloth. Next, dry carefully
and spread a little oil with a cloth or kitchen roll. 

 Before each use pour some oil on the grill.
 Place the appliance on a flat and heat resistance surface.
 The  tray  (7)  must  be  in  place,  otherwise,  the  juices  and  fat  resulting  from the

cooking will spill onto the surface.
 If you wish you can slope the grill making easier the fat and grease collection. To do

that turn the tip-up support (5) until the end and remaining in that position leave the
grill on the surface. 

 Insert  the  connector  (1)  into  the  base  (4),  bearing  in  mind that  the  temperature
selector (2) is in the top position.

 Turn the temperature selector (2) to the desired position, according to the type of
food you are going to prepare using as a reference the selected temperature of the
pilot  light  position  (3).  Firstly  it  is  advisable  to  put  the  selector  to  its  highest
position, to let the grill reach, as soon as possible, a good temperature. After that you
can, if you consider it convenient, change the selector position. 

 Plug into the mains. The pilot light (3) will go on. When the pilot light goes off the
grill will have reached the selected temperature.

 Place the food on the grill (6).
 Always use wooden utensils to move or turn the food over. The use of forks or other

metal utensils may scratch the surface.

MAINTENANCE AND CLEANING

 Before you proceed to cleaning, unplug the appliance from the mains and remove
the connector from its base.

 Do not wait for the grill to cool completely.  The cleaning of the surface will be
easier if it is still warm. It is enough to use a slightly dampened cloth and if there
were some difficult residues they may be cleaned with a cloth dampened in a little
oil.

 It may be cleaned with soap and water, taking care to rinse carefully afterwards.
Important: If you have immersed it in water or rinsed with abundant water
you must dry the base of the connector (4) and the pins before using it again.

 Do  not  use  abrasive  or  chemical  products,  metallic  scourers,  and  such  may
deteriorate the protection.

 The tray (7) may be cleaned with water and detergent suitable for the dishwasher. 
 The connector must always be cleaned with a dry cloth and must never be immersed

in water.

ENVIRONMENT PROTECTION

 Dispose the appliance according to the local garbage regulations.
 Never throw it away to the rubbish. So you will help to the improvement of the

environment.



M MAGIC             Elektrický grill                            GR558

Popis:
1. Konektor.
2. Volba teploty.
3. Světelná kontrolka provozu.
4. Zásuvka pro konektro.
5. Vyklápěcí podstavec. 
6. Grillovací plocha.
7. Zásuvka na tuk/šťávu.

UPOZORNĚNÍ

 Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Pozor horké!
UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro 
budoucí použití.
Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto 
osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato 
osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i 
možné riziko použití tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro 
děti.
Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší 
domácnosti jsou stejné.

VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte kabel ani konektor  do vody nebo jiné tekutiny.
Nikdy při provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte grill 
naprázdno.Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah 
dětí. Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkým povrchem přístroje.
Přístroj položte jej na rovný a stabilní povrch.Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho 
nechcete nadále používat, před montáží / demontáží nebo při čištění. Tento spotřebič je 
určen pouze pro domácí použití. Čištění a údržba provádí uživatel, nemůže být 
prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru. Pokud je přívodní kabel přístroje 
porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku. Se všemo opravami 
se obracejte na autorizované servisní středisko. Tento výrobek není určen pro použití s 
externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

POUŽITÍ
Vážený zákazníku zakoupili jste přístroj vyrobený ve Španělsku.
Přístroj slouží pouze k domácímu použití.   Před prvním použitím desku grilu omyjte
vlažnou  vodou  a  vysušte.  Grilovaní  desku  velmi  jemně   celé  ploše  potřete
potravinářským  olejem.  U  tohoto  přístroje  hrozí  nebezpečí  popálení  proto  dbejte
zvýšené  pozornosti  při  manipulaci  s ním !  Přístroj  zkompletujte!  Přívodní  kabel  (1)
musí  být  do zásuvky grilu  zasunut  až na  doraz ovladačem teploty  nahoru.   Přístroj
zapněte  do  elektrické  sítě.  Pro  rychlé  nahřátí  nastavte  (2)  na  maximum  a  krátce
vyčkejte.  Poté  teplotu  snižte  na  hodnotu  odpovídající   grilovaným  potravinám.
Dosaženou  teplotu  bude  indikovat  (3)  zhasnutím.  Vložte  grilovanou  potravinu.  Pro



stékání  zbytků potravin  z grilu  můžete  před  zapnutím grilu  vyklopit  (5)  až  do jeho
zaaretování, tím získáte náklon, aby stékaly do (7). Pro manipulací používejte dřevěné
nebo plastové pomůcky, zabráníte tak poškrábání a předčasnému opotřebení grilovaní
desky. Gril můžete během grilování přenášet  díky tepelně izolovaným držadlům.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
Odpojte (1) a vyjměte (7) kterou můžete mýt v myčce nádobí. Nechte grill vychladnout
na teplotu při které se budete mosi dotýkat grilovací desky bez rizika popálení  Je snazší
čistit  grilovaní desku ještě teplou  ne horkou, Zbytky potravin tak nepřilnou. Můžete
desku  otřít  papírovými  ubrousky.  Při  větším  znečištění  papírovými  ubrousky  lehce
navlhčenými  v potravinářském  oleji.  Pokud  budete  gril  chtít  umýt  ve  vodě  dbejte
dokonalého  vysušení  prostoru   kontaktů  pro  vložení  přívodního  kabelu.   Nikdy
nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně
poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo
přístroje můžete otřít také ubrouskem je-li to nutné.  Pro ukládání přístroje vyčkejte na
jeho úplné vychladnutí.        

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Nikdy ho 
nevyhazujte do směsného odpadu. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.


	“M MAGIC” ELECTRIC GRILL Mod. GR558
	MAIN COMPONENTS
	INSTRUCTIONS OF USE
	MAINTENANCE AND CLEANING

	ENVIRONMENT PROTECTION

