
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Přehled produktu 
 
Funkce  

1. Madlo 
2. Tlačítko pro uvolnění horní grilovací desky 
3. Madlo horní grilovací desky 
4. Odnímatelná nepřilnavá grilovací deska 
5. Madlo spodní grilovací desky 
6. Tlačítko pro uvolnění spodní grilovací desky 
7. Ovládací panel s digitálním displejem  
8. Odkapová miska 
9. Konektor sondy 
10. Úložný prostor pro teplotní sondu (madlo víka)  
11. Teplotní sonda 
12. Spínač on/off  
13. Kontrolka manuálního provozu 
14. LCD indikátor teploty grilu 
15. Tlačítko na zvýšení / snížení  
16. Časovač LCD 
17. Potvrzovací tlačítko 
18. Tlačítko volby režimu 
19. Kontrolka sondy  
20. Ukazatel požadované teploty jídla  
21. Ukazatel aktuální teploty jídla 
22. Pojistka termostatu (pod spodní grilovací deskou) 
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Úvod 
 
Děkujeme Vám za nákup Intelligrilu. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku dříve, než 
budete výrobek používat. Podrobně jsme v ní popsali a vysvětlili způsob použití manuálního 
režimu a režimu sondy spolu s nastavením grilovacích teplot. Nezapomeňte použít 
doporučující tabulku, natištěnou na horní tabulce Intelligrilu. 
 
 
 
Před prvním použitím 
 
Je důležité vyčistit Intelligrill před použitím nebo jestliže nebyl použit dlouhou dobu. Více 
informací naleznete v sekce údržba a péče. 
 
Při prvním použití Intelligrillu můžete zaznamenat  kouř/páru ze zadní části grilu, toto je 
normální. Po použití Intelligrillu vyčkejte krátkou dobu než se vypne. 
 
 
 
Varování 
 
Nebezpečí popálení: vždy používejte kuchyňskou rukavici na ochranu rukou před kontaktem s 
horkými povrchy a výpary během grilování. Teplota přístupných povrchů může být vysoká, 
když je přístroj v provozu. 
 
 
 
 
 
 



Schéma grilování 
 
 

Druh potravin (čerstvé) Teplota grilování 
Přibližná doba vaření 
(manuální mód) 

Požadovaná teplota 
potravin (použití sondy)

Hovězí, vepřové, telecí, jehněčí  
(steaky a kotlety) 

 218°C (425°F) 6-10min pro střední*, 
10-15 pro dobře propečený* 

62°C pro krvavé 
71°C pro středně 
77°C pro dobře  
propečené 

Hovězí, vepřové, telecí, jehněčí 
Burgery (mleté maso) 218°C (425°F) 4-8 min  71°C (160°F) 
Párky 190°C (375°F) 15 min  71°C (160°F) 
Slanina 190°C (375°F) liší se v závislosti na tloušťce  N/A 
Kuřecí, krůtí (kousky) 190°C (375°F) 7-12 min  74°C (165°F) 
Kuřecí krůtí burgery (mleté 
maso) 190°C (375°F) 8-12 min  74°C (165°F) 

Ryby  218°C (425°F) 

Záleží na druhu. Vaříme dokud 
nepropíchneme snadno 
vidličkou. 

63°C (145°F) nebo do 
vysušení, dokud 
nepropíchneme snadno 
vidličkou.  

Zelenina 
rajčata 
chřest 
klasy kukuřice 
artyčoků  220°C (428°F) 

liší se viz.níže 
1-1,5 min 
2-4 min 
5-10 min 
5-12 min N/A 

Panini  200°C (329°F) 
Liší se v závislosti na tloušťce a 
náplni. N/A 

 
 
 
Poznámky ke grilování 
 
Grilovací teplota lze nastavit od 149°C (300°F) do 218°C (425°F) 
Požadované nastavení teploty potravin v rozmezí od 60°C (140°F) do 82°C (180°F) 
Délka doby přípravy a teploty se může lišit v závislosti na velikosti dávky, tloušťce potravin a  
hmotnosti. 
Všechny teploty jsou uváděny pro čerstvé potraviny, NE pro mražené. 
Při pečení masa používá Intelligrill režim pro dosažení vnitřní teploty. 
Vždy postupujte podle pokynů. 
Nepoužívejte mražené potraviny, nechte je nejdříve rozmrazit. 
 
* na základě 2 cm steaku. Doba se bude lišit v závislosti na tloušťce masa, upravte dobu 
vaření podle potřeby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
Používání teplotního čidla 
 
Teplotní čidlo zajišťuje přípravu jídla na požadovanou teplotu. Vsuňte sondu přibližně 25 mm 
do boku nejsilnější části potravin. Ujistěte se, zda se sonda nedotýká kosti nebo grilovací 
desky. Pokud grilujeme více než jednu potravinu nebo když je potravina tlustá méně než 19 
mm, zkontrolujte teplotu otevřením Intelligrill a vložením teplotního čidla do každé potraviny 
zvlášť. 
Více informací týkajících se vnitřních teplot potravin naleznete v tabulce na str. 2. 
 
 
 
Poznámky 
 
Intelligrill se nevypíná automaticky, když bylo časování časovačem dokončeno nebo když 
potraviny dosáhly požadované teploty. Intelligrill se vypne automaticky poté co byl 1 hodinu 
v provozu. 
Pro přepnutí teploty z Celsia na stupně Fahrenheita, stiskněte a podržte tlačítko Mode (15) a 
pak potvrďte klávesou Enter (17). 
 
 



 
Údržba a péče 
 
 
Před čištěním odpojte napájecí kabel a nechte Intelligrill vychladnout. 
Při čištění grilu nepoužívejte kovové nádobí nebo drsné čisticí prostředky. 
 

1. Odpojte Intelligrill od sítě a nechte vychladnout. 
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na grilovací desce (2) a (6) odstraňte grilovací desku (4). 
3. Vyjměte odkapávač (4) z Intelligrillu. 

 
Grilovací desku lze mýt v myčce. 
 

4. Hrot teplotního čidla (11), čistěte pod tekoucí vodu. 
5. Vnější části Intelligrillu čistěte vlhkým hadříkem. 
6. Stisknutím tlačítka na grilovací desce vyměníte grilovací desku. To zabrání 

nadměrnému namáhání desky. 
 
Pojistka termostatu (vyobrazeno nahoře) se nachází pod spodní grilovací deskou. Mastné 
zbytky v této oblasti mohou způsobit chybu teploty grilovací desky a přehřátí. Při čištění grilu 
desky, zajistí Pad (tlačítko), že je důkladně vyčištěna bez jakýchkoliv tukových zbytků. 
 
!!! neponořujte hlavní jednotku nebo čidlo do vody !!! 
 
 
 
Kontakt 
 
Jestliže máte problém se spotřebičem, prosím zavolejte nám na naši linku, je 
pravděpodobnější, že Vám pomůžeme lépe my  než personál v obchodě ve kterém jste  
produkt zakoupili. 
Pro urychlení řešení Vašeho problému si připravte název výrobku, číslo modelu a sériové 
číslo, které má na sobě každý výrobek. 
 
 
 
Řešení problémů 
 
Problém 
Display nezobrazuje žádné informace. 
 
Důvod  Řešení 
Je Intellirgrill zapojen do sítě?   Zkontrolujte zásuvky. 
Je zvoleno tlačítko On /Off ?    
Ujistěte se, že je zásuvka v pořádku.  Zkouška jiným spotřebičem potvrdí funkčnost. 
Intellirgrill je automaticky vypnutý.   Po 1h se gril automaticky vypne. Zmáčkněme  

On/Off na restart. 
Absence elektrického proudu.  Zkontrolujte rozvodní skříň s jističem. 
 
 
 



Problém    
Jídlo je nedovařené 
 
Důvod      Řešení 
Jídlo není vařené dostatečně dlouho.  Doba závisí na zvolené teplotě a tloušťce 

potravin. Negrilujte zmražené potraviny. 
Grilujete-li maso používejte teplotní sondu 
k měření vnitřní teploty.Více informací na str. 2. 

      Zvolte vyšší hodnotu teploty. 
      Vždy vařte se zavřeným víkem. 
 
Umožňuje Intelligrill plné předehřátí? Ozve se pípnutí a zvolená teplota bude blikat na 

displeji, když je plně předehřáté. 
 
Má Intelligrill automatické vypnutí?  Po 1h se gril automaticky vypne. Zmáčkněme  

On/Off pro restart. 
 
Problém 
Jídlo je převařené 
 
Důvod      Řešení 
Jídlo se vařilo dlouho.   Doba závisí na zvolené teplotě. Grilujete-li 

maso používejte teplotní sondu k měření vnitřní 
teploty. Více informací na str. 2. Zvolte nižší 
teplotu. 

 
Problém 
Plug Prob na display     
 
Důvod 
Teplotní čidlo není správně zapojeno. Zkontrolujte, zda je sonda plně nainstalována. 
 
Problém 
Funkce časovač neběží během předehřátí.  
 
 
Důvod      Řešení 
Časovač nefunguje během předehřátí, Váš gril funguje normálně.  
pouze během vaření. 
 
 
Problém 
Interligrill pracuje ve špatném režimu 
 nebo je  nesprávně nastavený. 
 
Důvod 
Intergrill bude pracovat na přednastavených hodnotách v obou módech manuál nebo sonda. 
Zvolte Mode pokud nesvítí žádné z nastavení. 
 
 
 



Bezpečnost a zdraví 
 
Bezpečnost osob 

• Nedotýkejte se horkých povrchů. Při manipulaci s horkými nádobami používejte 
chňapky nebo utěrky, protože dochází k úniku horké páry. 

• VAROVÁNÍ: Neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani jiných 
tekutin, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění. 

• VAROVÁNÍ: Při manipulaci s Intelligrillem, který obsahuje horké jídlo musí být 
dbáno mimořádné opatrnosti. 

• Spotřebič se nesmí ponořovat. 
• Když spotřebič nepoužíváte, před odebíráním součásti a před čištěním ho vždy odpojte 

od síťového napájení. 
• Nespouštějte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo pokud je 

porouchaný, byl upuštěn nebo je jakkoliv poškozený. Pokud potřebujete poradit s 
přezkoušením, opravou nebo elektrickým či mechanickým nastavením, kontaktujte 
Morphy Richards. 

• Nepřekročte maximální hladinu plnění.  
• Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nebyli poučeni o použití spotřebiče nebo nejsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost. 

 
Umístění 

• Nepoužívejte spotřebič venku nebo v blízkosti vody. 
• Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn mimo dosah dětí. 
• Při vaření jej neumísťujte přímo pod kuchyňské skříňky, protože dochází k vytváření 

velkého množství páry. Nenaklánějte se při vaření přes Intelligrill. 
 
Síťový kabel 

• Síťový kabel by měl vést od zásuvky k základně bez napínání spojů. 
• Nikdy nenechávejte viset kabel z okraje stolu nebo pultu a držte ho dále od 

jakéhokoliv horkého povrchu. 
• Nenechávejte kabel procházet otevřeným prostorem, např. mezi zásuvkou u země a 

stolem. 
• Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním zastoupením 

nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku. 
 
 
Děti 

• Nenechávejte děti pracovat s tímto spotřebičem. Učte děti, aby si uvědomovaly 
nebezpečí v kuchyni, varujte je před riziky při sahání do míst, na která dobře nevidí 
nebo nemohou dosáhnout. 

• Na děti se musí dohlížet, aby bylo jisté, že si se spotřebičem nebudou hrát. 
 
Další bezpečnostní pokyny 

• Používání nástavců nebo nástrojů, které Morphy Richards nedoporučuje nebo 
neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo 

• zranění. 
• Nepoužívejte součásti Intelligrilu v mikrovlnné troubě ani na jiných varných/topných 

površích. 



• Neumisťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický vařič, do jeho blízkosti nebo 
do trouby. 

• Nenechávejte jej ve vlhkém nebo korozivním prostředí. 
• Aby se zabránilo poškození spotřebiče, nepoužívejte zásadité čisticí prostředky. 
• Použijte měkkou látku a jemný čisticí prostředek. 

 
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ 
 

• Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí 
• v domácnosti, které musí být střídavé. 
• VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození zástrčky odstraněné ze síťového kabelu, musí 

se zničit, protože zástrčka s odkrytým kabelem je po zapojení do zásuvky pod 
proudem nebezpečná. 

• VAROVÁNÍ:Tento spotřebič musí být uzemněný. Pouze Velká Británie 
• Pokud zásuvky v domácnosti nevyhovují zástrčce dodané s tímto spotřebičem, 

zástrčka se musí odstranit a nahradit vhodným typem. 
• Jestliže je třeba vyměnit 13 A pojistku v zástrčce, musí se místo ní nainstalovat 13 A 

pojistka BS1362. 
 
 
ZÁRUKA 
 
Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o nákupu. 
Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní obal pro budoucí referenční účely. 
Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující informace: číslo modelu a  
sériové číslo.  
Tato čísla najdete na základně výrobku. 
Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním továrny individuální 
kontrolou. 
V nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data 
koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit. 
Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data původní koupě, musíte kontaktovat 
linku podpory a uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat společnosti Morphy 
Richards na uvedenou adresu. 
Možná budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, bezpečném balení) společně 
s kopií dokladu o nákupu na níže uvedenou adresu. 
S výjimkou níže uvedených případů (viz výjimky) bude vadný spotřebič obvykle během 
sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven nebo vyměněn a odeslán zpět. 
Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté záruční lhůty vyměněn, záruka na 
nový výrobek se bude počítat od data původní koupě. 
Proto je velmi důležité, abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným 
datem původní koupě. 
Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním podle pokynů výrobce. 
Musí se například pravidelně odstraňovat vodní kámen z hrnců. 
 
 
 
 
 
 



VÝJIMKY 
 
Společnost Morphy Richards nebude povinna opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních 
podmínek v následujících případech: 

1. závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným nebo nedbalým 
používáním, 

2. nebo používáním způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo 
proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě, 

3. spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na výrobku, 
4. došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním personálem (nebo 

autorizovaným prodejcem), 
5. spotřebič se pronajímal nebo používal k jiným účelům než v domácnosti, 
6. společnost Morphy Richards neodpovídá za žádné opravy prováděné v záruční lhůtě, 
7. záruka se nevztahuje na žádné plastové filtry pro rychlovarné konvice a kávovary 

Morphy Richards.  
 
Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a nevztahuje se na žádné 
reklamace týkající se následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a 
nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele. 
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