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INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
 

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu Master Grill&Party przeznaczonego do 
amatorskiego użytku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNE! Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z 
niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz 
zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie poniższej 

instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w 
przyszłości. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 
1. Grill należy ustawić na stabilnym, płaskim, poziomym podłożu, w dobrze 

wentylowanym, suchym pomieszczeniu lub zadaszonym tarasie, zabezpieczonym 
przed opadami atmosferycznymi. 

2. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5m) od 
przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp. 

3. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy napięcie zasilania jest zgodne z 
napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Gniazdko zasilania musi być 
wyposażone w bolec uziemiający. Nie podłączać grilla poprzez minutniki bądź inne 
urządzenia sterujące. 

4. Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić stan izolacji przewodu 
elektrycznego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć, przecięcia czy 
też nadtopienia izolacji zaniechać użytkowania grilla i zwrócić się do serwisu w celu 
wymiany uszkodzonych części. 

5. Urządzenie oraz kabel zasilający nie mogą znajdować się w pobliżu gorących 
powierzchni lub ognia. 

6. Kabel przyłączeniowy nie powinien być poskręcany ani przedłużany. 
7. Nigdy nie dotykać metalowych części grilla, gdy urządzenie jest pod napięciem! 
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8. Nie używać urządzenia, gdy jest wilgotne lub gdy jest narażone na bezpośrednie 
działanie wilgoci bądź opadów atmosferycznych. Nie schładzać gorącego grilla wodą. 

9. Nie użytkować urządzenia, jeśli taca umieszczona w korpusie pod grzałką nie jest 
zanurzona w wodzie (patrz uwagi w instrukcji użytkowania)! 

10. UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwać podczas pracy! Nigdy nie 
przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić 
szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Nie nachylać twarzy 
bezpośrednio nad grillem! Nie dotykać grilla lub jego elementów nieosłoniętą dłonią. 
Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. 

11. Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 1.0 kg. Grillowana żywność powinna 
być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.  

12. OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie 
pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby 
trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności! 

13. Nie dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu 
bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania. 

14. Po zakończeniu grillowania lub przed przystąpieniem do czyszczenia ustawić pokrętło 
w pozycji „OFF” i odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci. 

15. Przed zakończeniem pracy zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny. 
Nie pozostawiać urządzenia na noc na zewnątrz pomieszczeń. 

16. W przypadku poparzenia: odłączyć urządzenie od sieci, natychmiast schłodzić 
oparzone miejsce zimną wodą i skontaktować się z lekarzem.  

17. Nie dokonywać samowolnych napraw oprócz czynności obsługowych opisanych w 
niniejszej instrukcji, bądź modyfikacji urządzenia. W razie potrzeby zwrócić się do 
serwisu. 

18. Podczas użytkowania grilla elektrycznego nie stosować nigdy do podnoszenia 
temperatury środków łatwopalnych (węgla drzewnego, rozpałek, rozpuszczalników 
itp.)! 

19. Przy pierwszym użyciu włączyć grill przy nastawieniu na połowę mocy i pozostawić 
pod nadzorem przez 20 minut, przed ułożeniem potraw na ruszcie. 

20. W celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy, ruszt grzałki grilla 
elektrycznego nie może być przykrywany żadnym materiałem osłonowym np. tackami 
do grillowania, folią aluminiową bądź przezroczystą, rękawami do pieczenia, 
pokrywkami bądź pojemnikami itp. Nakrycie grilla elektrycznego wyżej wymienionymi 
materiałami może spowodować wzrost temperatury grzałki ponad dopuszczalną i być 
potencjalnie niebezpieczne dla użytkownika bądź spowodować uszkodzenie 
urządzenia! 

21. Zawsze upewnić się, że grill jest całkowicie zimny przed zakończeniem pracy. 
22. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy 

używanie specjalistycznych akcesoriów Master Grill&Party. 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 
I. Przeznaczenie i parametry techniczne 
Grill elektryczny przeznaczony wyłącznie do przygotowywania potraw.  Inne 
zastosowania urządzenia nie są dopuszczalne! Użytkować wewnątrz pomieszczeń, w 
miejscach dobrze wentylowanych i na utwardzonym, niepalnym podłożu, gdzie dostępne 
jest zasilanie elektryczne 230V zgodne z klasą ochronności I- wyposażone w instalację z 
przewodem uziemiającym.  
Urządzenie posiada grzałkę elektryczną wraz z wyłącznikiem zabezpieczającym oraz 
termostat z wyłącznikiem służący do ustawienia żądanej temperatury grillowania oraz 
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załączenia urządzenia. Pod grzałką umocowana jest aluminiowa tacka do zbierania 
ociekającego z potraw tłuszczu.  
W dolnej części grilla umieszczono półkę na przyprawy lub potrawy do grillowania. 
 
Napięcie znamionowe [V] 230 
Częstotliwość znamionowa prądu [Hz] 50 
Moc znamionowa [W] 2000 
Temperatura grillowania potraw [oC] w zakresie około 60-180 
Stopień ochrony elektrycznej IP IPX4 
Klasa ochronności I 
Użytkowanie wyłącznie w pomieszczeniach 
 
II. Montaż 
Prosimy rozpakować elementy urządzenia z opakowania i zidentyfikować poszczególne 
części. Dokonać montażu zgodnie z rysunkiem. Zalecamy, aby montaż był dokonany na 
utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy 
użyć stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie załączone). Po zakończeniu 
montażu upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone! Po 
pierwszym użyciu zaleca się powtórne sprawdzenie i ewentualne dokręcenie elementów 
mocujących. Montaż przeprowadzić przy urządzeniu odłączonym od sieci zasilającej! 
 
Instrukcja montażu: 
1. Nałóż od dołu 4 podstawy nóg i przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, aby je przymocować. 
2. Skręć nogi z dolną półką za pomocą 8 śrub. 
3. Nałóż zmontowany grill na nogi, aby oparły się o podstawy nóg. 
4. Na misę nalej ostrożnie zimną wodę, uważając, aby nie zamoczyć grzałki, termostatu i 

przewodu zasilającego. Poziom wody powinien wahać się między znacznikami MIN i 
MAX.  

5. Nałóż na misę z nalaną wodą aluminiową tackę do zbierania tłuszczu. 
6. Zamocuj grzałkę wsuwając ją od przodu do występu misy. Upewnij się iż grzałka jest 

pewnie zamocowana do misy, w przeciwnym wypadku wyłącznik bezpieczeństwa nie 
dopuści do załączenia się urządzenia! 

7. Nałóż owiewkę na misę, mocując ją zaczepami do górnej części misy. 
8. Wstaw na misę, powyżej grzałki, ruszt grillowy. 
 
III. Użytkowanie 
UWAGA Podczas użytkowania zachować szczególną ostrożność! 
1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci zasilającej. 
2. Wybierz płaskie, bezpieczne i czyste pomieszczenie do grillowania potraw o dobrej 

wentylacji i z dala od przedmiotów łatwopalnych. 
3. Zdejmij grzałkę i ruszt. Oczyść ruszt i inne części grilla zgodnie z opisem w rozdziale 

„czyszczenie urządzenia”.  
4. Na misę grilla nalej czystej wody w takiej ilości, aby poziom wody znajdował się 

między znacznikami MIN i MAX wytłoczonymi na tylnej ściance misy. Nałóż tackę na 
ociekający tłuszcz a następnie grzałkę i ruszt. 

5. Do grillowania używaj wyłącznie rozmrożonych produktów. Umieść potrawy w 
środkowej części rusztu. Nie obciążaj nadmiernie rusztu! 
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6. Upewnij się, iż panel termostatu z grzałką jest pewnie zamocowana do misy, w 
przeciwnym wypadku wyłącznik bezpieczeństwa nie dopuści do załączenia się 
urządzenia! 

7. Podłącz urządzenie do źródła prądu wyposażone w gniazdko z bolcem uziemiającym  
i przekręć pokrętło termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla wybrania 
odpowiedniej temperatury grillowania dla danej potrawy. Pozycja „OFF” wskazuje 
wyłączenie urządzenia, a „MAX”- najwyższą temperaturę pracy. 

8. Produkt wyposażony jest w termostat okresowo włączający i wyłączający grzałkę dla 
uzyskania żądanej temperatury. Z tego powodu lampka kontrolną umieszczona na 
panelu termostatu okresowo zapala się i gaśnie podczas pracy. Zapalenie się lampki 
sygnalizuje pracę grzałki. Zużycie energii elektrycznej jest zależne od ustawienia 
termostatu. W przypadku długotrwałego grillowania zaleca się ustawienie grzałki na 
pozycję „MAX”. 

9. Ułóż potrawy (kiełbaski, ryby) bezpośrednio na ruszcie, w łącznej masie nie 
przekraczającej 1,5kg. Nie używaj nigdy folii plastikowej bądź aluminiowej bądź 
tacek grillowych do nakrycia rusztu! 

10. Nigdy nie używaj węgla drzewnego lub rozpałek przy użytkowaniu grilla 
elektrycznego! 

11. W przypadku, gdy rynienka do zbierania tłuszczu zapełni się, należy odłączyć zasilanie 
od urządzenia i usunąć nadmiar tłuszczu. Nadmiar tłuszczu może spowodować 
zapalenie się potrawy bądź grilla. W czasie pracy można w każdej chwil wyłączyć 
grzałkę przekręcając pokrętło termostatu w pozycję „OFF” lub odłączając gniazdko od 
prądu.  

12. Po zakończonej pracy gdy potrawy są odpowiednio upieczone przekręć pokrętło 
termostatu na pozycję wyłączoną „OFF” i odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Po 
ostygnięciu urządzenia oczyść grill zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale  
„czyszczenie urządzenia”. Do oziębiania nie używaj wody lub innych płynów, gdyż 
może to spowodować porażenie prądem! 

 
Regulacja wysokości rusztu 
Ruszt może zostać umieszczony na różnych 
wysokościach (pozycja 1, 2 lub 3). Im wyżej 
umieszczony ruszt tym potrawa jest słabiej 
ogrzewana. 
 
IV. Czyszczenie urządzenia 
1. Zawsze odłączaj zasilanie od urządzenia 

przed czyszczenia grilla. Upewnij się czy grill 
jest zimny. Nigdy nie czyść urządzenia, które 
jest gorące! 

2. Rozłóż elementy grilla w kolejności odwrotnej do wskazanej w instrukcji montażu. Po 
zdjęciu grzałki ostrożnie usuń wodę z misy a następnie wytrzyj wilgoć suchą tkaniną. 

3. Oczyść grzałkę za pomocą wilgotnej miękkiej tkaniny. Nie używaj wody do 
czyszczenia elementów elektrycznych grilla! Uważaj aby wilgoć nie pozostała na 
żadnych z części grilla mających kontakt z napięciem elektrycznym: grzałce, 
elementach termostatu, przewodzie zasilającym, itp. 

4. Następnie oczyść misę, ruszt, tackę do zbierania tłuszczu itp. za pomocą wody z 
niewielką ilością środka do mycia naczyń. 

5. Do czyszczenia nie używaj drucianych szczotek, myjek aluminiowych lub proszku 
czyszczącego. Upewnij się, że elementy elektryczne i ich osłony nie są wilgotne. 
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V. Przechowywanie 
Po skończonej pracy należy upewnić się, czy grill jest zimny. Grill przechowywać w 
czystym i niezawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie grilla, aby nie 
spowodować uszkodzenia nóżek! 
 
VI. Usuwanie usterek i postępowanie reklamacyjne 
Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik sieciowy, który automatycznie odłącza 
grzałkę, gdy ta nie znajduje się na obudowie grilla. W przypadku, gdy grzałka grilla nie 
grzeje, należy w pierwszej kolejności skontrolować, czy ruszt grzewczy z 
termostatem jest poprawnie zamocowany na korpusie grilla (bolec w obudowie misy 
musi w sposób ciągły naciskać na wyłącznik znajdujący się pod pokrywą panelu 
termostatu).  
 
Każde inne uszkodzenie, zwłaszcza uszkodzenie grzałki, kabla zasilającego, termostatu, 
nie może być samodzielnie naprawiane przez użytkownika. W powyższym przypadku 
należy przekazać urządzenie do specjalistycznego serwisu. 
Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem 
lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania 
w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu 
umożliwiającym bezpieczny transport do odbiorcy. Artykuły zabrudzone nie będą 
przyjmowane do naprawy. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu zgodności z umową 
sprzedaży bądź gwarancji powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia i 
zgłaszane wraz z dowodem zakupu. 
 
VII. Zestawienie elementów urządzenia 
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VIII. Certyfikaty bezpieczeństwa i oznaczenia 
Urządzenie posiada następujące certyfikaty i oznaczenia: 

Certyfikat CE 

 
Urządzenia opatrzone tym znakiem podlegają europejskiej Dyrektywie w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
2002/96/WE, która oznacza konieczność selektywnej zbiórki odpadów. Po 
zakończonej eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać ani składować z 
innymi odpadami, lecz powinno być ono zwrócone przez konsumenta do 
sprzedawcy bądź importera lub dostarczone do Sieci Gminnych Punktów 
Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Właściwa segregacja i 
selektywna zbiórka zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie 
substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka! 

 
 
 
 

 
Klasa ochronności: IPX4 
  

Do użytku wewnątrz pomieszczeń 

 
 
 
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania 
modyfikacji służących doskonaleniu produktu. 

 
 

Floraland Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Polska  

www.floraland.pl  www.mastergrillparty.pl 
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KARTA GWARANCYJNA I WARUNKI GWARANCJI 
Produkt zakupiony i użytkowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej objęty jest 12 miesięczną gwarancją. 
W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że 
spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było 
użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi.  
Niniejsza karta gwarancyjna wraz z czytelnym dowodem zakupu: fakturą bądź paragonem oraz z 
reklamowanym produktem jest dowodem przysługującej gwarancji.  
Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych urządzeń, w których uszkodzenia powstały  na skutek: 

 niewłaściwej lub niestarannej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub na skutek 
niewiedzy użytkownika bądź nieprzestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania, 

 mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego wskutek: przeciążenia,  niewłaściwego 
przechowywania, transportu lub nie wykonania przewidzianych zabiegów konserwacyjnych, 

 naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej 
eksploatacji, 

 napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione, 
 czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez użytkownika, w wyniku których wada 

powstała, 
 działania siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.), 
 używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów eksploatacyjnych nie 

przeznaczonych do używania z danym produktem, 
Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może rzecz naprawić poprzez: naprawę bądź 
wymianę części uszkodzonej, lub wymianę całej rzeczy. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja 
trwa dalej, przedłużona o czas usuwania wady przez gwaranta. W razie wymiany artykułu lub jego części na 
nowe bądź ich naprawy w ramach gwarancji, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu odpowiednio do 
artykułu lub jego części. 
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży. 
 
Postępowanie reklamacyjne: 
W przypadku reklamacji użytkownik ma obowiązek dostarczenia wadliwego urządzenia do miejsca jego 
zakupu. Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć sprzedawcy czyste i kompletne urządzenie wraz z krótkim 
opisem stwierdzonych wad. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od 
jego zgłoszenia. 
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Gwarant zobowiązuje się do naprawy urządzenia lub jego 
uszkodzonej części w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia do sprzedawcy. Jeśli usunięcie wady, z 
powodu jej skomplikowania wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga zamówienia części 
zamiennych z zagranicy, termin ten ulega stosownego przedłużeniu o okres sprowadzenia części, przy 
czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę, w możliwie najkrótszym terminie. 
 
Model 
 

data zakupu  
(czytelnie) 

miejsce zakupu 
 
pieczęć i 
podpis 
sprzedawcy 

 
 
 
 
 
 

data zgłoszenia  
i opis reklamacji 

 
 
 

data zgłoszenia  
i opis reklamacji 

 
 
 

data zgłoszenia  
i opis reklamacji 

 
 
 

Gwarant: Floraland Sp. z o.o. Sp. k, ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Polska 


