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2. Biztonsági figyelmeztetések

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat.
Őrizze meg ezt a Kezelési leírást, hogy később is tudjon belőle tájékozódni.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett 
feszültséggel, és hogy a fali aljzat földelve van-e.
• Ezt a terméket csak háztartási használatra tervezték.
• Működés közben és után a készülék valószínűleg nagyon felforrósodik. Az égési sérülések 
elkerülése érdekében használjon kesztyűt vagy más kényelmes védőeszközt.
• A készüléket mindig sima, száraz, stabil és hőálló felületen használja.
• Ne működtesse a készüléket szabadban, gáz- vagy elektromos főzőlapon vagy annak közelében, 
fűtött kemencében vagy nyílt láng közelében.
• A készülék használatakor a biztonságos használat érdekében biztosítson elegendő légteret a 
készülék körül.
• Azokon a felületeken, ahol a hő problémát okozhat, ajánlott szigetelő anyag használata.
• Soha ne csavarja, hajlítsa meg, ne feszítse meg és ne sértse meg a tápkábelt. Védje az éles 
szélektől és a hőforrásoktól. Ne érintse meg a forró felületeket. Ne hagyja, hogy a kábel lógjon a 
munkafelület vagy a munkalap szélén.
• Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e látható sérülés. Ha a kábel sérült, akkor ne 
használja a készüléket, hanem keresse fel ahivatalos szervizt.
• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábelt, a csatlakozót vagy a készülék bármilyen nem
eltávolítható részét, és ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat víznek. A dugasz kezelése vagy a
készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy keze száraz-e.
• A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják, 8 év feletti gyermekek pedig csak szülői
felügyelet mellett használhatják.
Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott testi, érzéki vagy szellemi 
teljesítőképességgel vagy hiányzó tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek, akkor 
használhatják, ha őket a készülék használatban felügyelik vagy a berendezéssel kapcsolatos 
veszélyeket megértették. Ne engedje a berendezéssel a gyermekeket játszani.
Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék használata fokozott 
figyelmet igényel, ha gyermekek közelében használják.

2. Használat előtt

Vegye ki a terméket a dobozból.
Távolítson el minden csomagolóanyagot, és őrizze meg az eredeti dobozt.
Ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van és sértetlen. Ha látható sérülésre utaló jeleket észlel, 
azonnal lépjen kapcsolatba hivatalos műszaki támogatási szolgálatunkkal.

Rock’nGrill 1000 W
Kontakt grill

Tisztítsa meg a főzőlapokat nedves szivaccsal vagy ruhával.

Szárítsa meg őket ruhával vagy papírtörlővel.

A legjobb eredmény érdekében a főzőlemezeket enyhén kenje be egy kis étolajjal vagy zsírral.

MEGJEGYZÉS: A grill első használatakor enyhe égő szagot vagy füstöt észlelhet, amelyet a 
gyártási folyamat során felesleges kenőanyagok okoznak. Ez nem befolyásolja a készülék 
biztonságát.



3 4

3. Működés

4. Tisztítás és karbantartás

8. Régi elektromos készülékek ártalmatlanítása

A használt elektromos és elektronikai berendezésekről szóló 2012/19/EU Eu-rópai Irányelvek
megállapítják, hogy a régi háztartási berendezéseket nem a normál, osztályozatlan települési
hulladékkal szabad eltávolítani. A régi berendezéseket külön kell összegyűjteni, hogy az ezeket
tartalmazó anyagok felhasználását és újrafelhasználását optimalizálják és az emberi egészségre és
a környezetre gyakorolt hatását csökkentsék.

A terméken lévő áthúzott szimbólum, „az áthúzott szemetes tartály” emlékezteti Önt arra a kötelezettségére,
hogy a berendezést helyesen kell eltávolítani. Ha a termék egy beépített akkumulátort vagy elemet használ,
akkor az akkumulátort vagy az elemet a berendezés-ből ki kell venni és külön kell eltávolítani. A
Felhasználónak a helyi hatósággal vagy a kis-kereskedővel kapcsolatba kell lépnie, hogy a berendezésének és/
vagy elemeinek a sza-bályszerű eltávolításáról információkat kapjon.

Szervíz és garancia

Erre a termékre e a gyártó 1 év garanciát ad. Bármilyen meghibásodás esetén forduljon a hivatalos Cecotec 
szervizhez: Modell & Hobby Kft 1135 Budapest Lehel utca 62, info@robotnet.hu, 06-1-237-07-44

Csukja be a présrácsot, és dugja be a hálózati csatlakozóba. Észre fogja venni, hogy a jelzőfény 
kigyullad, jelezve, hogy a grill előmelegszik.
Körülbelül 3 percet vesz igénybe a főzési hőmérséklet elérése. Ezután a jelzőfény kialszik.
Nyissa ki a présrácsot, tegye a szendvicset, húst vagy kívánt élelmiszert az alsó főzőlapra. Csukja be 
a présrácsot. A jelzőfény kigyullad és újra kikapcsol, amikor a főzési hőmérséklet eléri.
Süsse kb. 3–8 percig, vagy amíg aranybarnára nem szineződik, állítsa be az időt saját kedve szerint.
Amikor az étel megsült, a fogantyú segítségével nyissa ki a fedelet. Távolítsa el az ételt egy szilikon 
spatula segítségével. Ne használjon fém eszközöket, mert ezek károsíthatják a főzőlapok 
tapadásmentes bevonatát.
Miután befejezte a főzést, húzza ki a dugót a fali aljzatból, és hagyja nyitva a rácsot, hogy kihűljön.

Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket minden használat után és tisztítás előtt.
Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni.
A készülék könnyebben tisztítható, ha enyhén meleg.
A sütőlapok tapadásmentes anyaggal vannak bevonva, ezért rendszeres tisztítást igényelnek.

Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a termék külső részeit.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Ne használjon súrolóeszközt, port vagy tisztítószert.

Technikai adatok

Termékkód: 03023

Teljesítmény: 1000 W

Üzemi feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz 
Made in China | Designed in Spain



5 6

JÓTÁLLÁSI JEGY
Terméket értékesítő forgalmazó (jogszabályi jótállásra kötelezett) neve és címe: Név   
Modell & Hobby Kft                       cím: 1135 Budapest Lehel utca 62 Telefonszáma: 
06 1 237-3744, E-mail címe: info@robotnet.hu, www.robotnet.hu 
Fogyasztási cikk megnevezése: Kontakt grillsűtő,   
típusa: Rock'nGrill 1000, 
gyártási száma: 03023
Fogyasztási cikk gyártója: CECOTEC INNOVACIONES SL, CIF B-97937890, 
Cleve Pinadeta S / N, 46930 címmel. , Quart de Poblet, Valencia, Spanyolország. 
Vásárlás a fogyasztási cikk átadásának vagy üzembe helyezésének időpontja: 
__________________
Jótállás az alábbi javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető: 
Név: Modell & Hobby Kft Cím:1135 Budapest Lehel utca 62 
Telefonszám:06 1 237 0743

kereskedő bélyegzőlenyomata 
_________________________________
kereskedő képviseletében eljáró személy aláírása

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
A fenti termék (ek) vonatkozásában a megvásárolt termék tulajdonosa a jótállási igényét az itt rögzített 
jótállási feltételek szerint a kereskedőnél, kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószervíznél is érvényesítheti feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”).
Kérjük őrizze meg a jótállási jegyet! A jótállási igényt az eredeti Jótállási jegy bemutatásával - a jótállási 
idő alatt bármikor - érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló 
bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a 
fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló 
bizonylattal érvényesíthetőek.
KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A jótállási kötelezettség alól eladó (forgalmazó) mentesül, ha eladó (forgalmazó) vagy a jótállási 
javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a hibát 
helytelen tárolás, szállítás vagy szerelés, rendeltetésellenes használat (gyártó által előírt karbantartási 
kötelezettség elmulasztása), fizikai sérülés, rongálás vagy elemi kár okozta.
JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA
A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, MODELL & HOBBY Kft által forgalomba 
hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései szerint vállalunk jótállást, 
amelynek időtartama 

• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
• 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék átadásának, vagy a termék 
üzembehelyezésének időpontjától kezdődik (ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított 6 
hónapon túl helyezteti üzembe akkor a jótállási idő kezdő időpontja a termék átadásának napja).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának 
elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján 
érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jótállásból eredő jogok 
érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 
A jótállás, a jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik!
JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK
A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a 
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidon belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
nincs helye!
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás 
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk 
cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni.



Jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti. 

A megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. 

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:
Forgalmazó vagy Szerviz neve és címe: ____________________________________________
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +(36 1) _____________ Email:  ___@______

Bejelentés dátuma: _____év ____hó __nap Visszaadás dátuma: ___év ____hó__ nap
Hibajelenség: ................................................................... Jótállás új határideje: ____ év ___hó ___nap
Új azonosító szám vagy munkalapszám: ...........................................................................................
(Ph)
Elvégzett javítás/csere: 
……….........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Bejelentés dátuma: ____ év ___hó ___nap Visszaadás dátuma: ____év ___hó ___nap
Hibajelenség: ................................................................... Jótállás új határideje: ____év ___hó ___nap
Új azonosító szám vagy munkalapszám: ............................................................................................
(Ph)
Elvégzett javítás/
csere: ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bejelentés dátuma: ____év ____hó _____nap           Visszaadás dátuma: _____év _____hó ____nap
Hibajelenség: ................................................................... Jótállás új határideje: ___év____ hó ___nap
Új azonosító szám vagy munkalapszám: ................................................................................................
(Ph)
Elvégzett javítás/
csere: ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata

és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása __________________

____________
Vásárló aláírása

Ha  jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár 
arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani 
vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a 
fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a 
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló 
törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a 
fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles 
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a 
harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidon belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra 
kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül 
megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) vagy a jelen jótállási 
jegyen feltűntetett javító szolgálatnál közvetlenül köteles a meghibásodás észlelését követően 
haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A javítás költségeinek 
megtérítéséhez, amennyiben azt a fogyasztó végeztette el, annak megfelelő számlával történő 
igazolása szükséges. A javított termék kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, a jótállási igény 
újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön 
kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén 
kell megjavítani.
A szavatossági és jótállási igények érvényesítésekor a forgalmazó a 19/2014 (IV.29.) NGM 
rendeletben foglaltak szerint a rendeletben foglalt adattartalommal jegyzőkönyvet köteles felvenni és 
azt igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvet a vállalkozás 3 évig 
megőrzi.




