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Užívateľská
príručka



1. Pri umiestňovaní podstavca sa uistite, či sú 

nastaviteľné nožičky umiestnené tak, aby ich 

bolo možné nastaviť rovnomerne. Nastaviteľné 

nožičky by nemali byť nastavované nad 1,5 cm, 

aby sa zachovala stabilita.

2. Keď sa uistíte, že je podstavec bezpečne 

umiestnený, ďalším krokom je položenie misky. 

Misku je potrebné vyzdvihnúť s 2 ľuďmi kvôli jej 

veľkosti, hmotnosti a riziku poškodenia produktu. 

Pri inštalácii používajte ochranné rukavice. Misa 

musí byť umiestnená tak, aby bol popolník 

umiestnený v otvore podstavca. Misku je 

potrebné umiestniť do roviny. Ak je miska 

správne umiestnená, môžete pokračovať ďalším 

krokom inštalácie. 

Zostavenie
Pred umiestnením grilu fiQ sa uistite, či je v 

dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov. Grily 

fiQ musia byť umiestnené na rovnom povrchu.
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3. Tretím krokom je položenie grilovacej platne. Grilovacia

platňa je najťažšou časťou grilu fiQ, preto ju musia dvíhať

minimálne dve osoby. Grilovaciu platňu držte z vnútornej

strany, aby ste si nezovreli ruky medzi platňou a miskou.

4. Posledným krokom inštalácie je namontovanie príslušenstva

(ak je zakúpené) . Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií

(pozri aj obrázok):

1. Najprv musíte vyčistiť otvor so závitom v grilovacej platni. Po úplnom vyčistení zaskrutkujte tyč

rozhrania do otvoru so závitom na grilovacej platni.

2. Potiahnutím za kolík umiestnite držiak rozhrania na tyč rozhrania. Po umiestnení uvoľnite kolík,

aby ste zaistili polohu.

3. Pripojte držiak rozhrania.

4. Založte grilovací rošt alebo obruč na wok.



Používateľské inštrukcie
Prvé použitie
Pred použitím výrobkov Artola musíte grilovaciu platňu vypáliť s olejom. Tento proces chráni dosku pred 

koróziou a slúži ako nepriľnavá vrstva.

Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok, začnite malým ohňom po dobu 30 minút, aby sa platňa mohla 

jemne zahriať. Materiál počas procesu ohrevu zmení svoj tvar a keď bude tento proces vykonávaný 

opatrne, bude sa meniť postupne.

Po tomto kroku môžete oheň zväčšiť a platňu skutočne zahriať. Keď je grilovacia platňa horúca (Varovanie: 

nikdy sa platne nedotýkajte holými rukami), pridajte olej s nízkym bodom zadymenia, aby ste vytvorili 

ochrannú a nepriľnavú vrstvu.

Inštrukcie:

1. Platňu očistite vlhkou handričkou. Ak je to potrebné, dosku prebrúste trochou oceľovej vlny alebo

hrubým brúsnym papierom.

2. Oheň založte tak, že otvoríte popolník o niekoľko centimetrov a postavíte pyramídu z triesok a

pridáte podpaľovač. Keď sa oheň rozhorí, pridajte ďalšie väčšie kúsky dreva.

3. Postriekajte olejom grilovaciu platňu. Olej rozotrite handričkou alebo papierovou utierkou. Nechajte

ho na platni pripáliť a opakujte niekoľkokrát. Nechajte oheň vyhorieť a pre čo najlepší výsledok

zopakujte celý postup ešte raz.

Keď je platňa sfarbená do čierno / tmavohneda, výrobky Artola sú pripravené na použitie.



Pred použitím:
1. Odstráňte ochranný kryt.

2. Vyčistite platňu utierkou alebo papierovým obrúskom.

3. Oheň založte tak, že otvoríte popolník o niekoľko centimetrov a postavíte pyramídu z triesok a 

pridáte podpaľovač. Keď sa oheň rozhorí, pridajte ďalšie väčšie kúsky dreva.

4. Platňu opäť očistite.

5. Postriekajte olejom grilovaciu platňu. Olej rozotrite handričkou alebo papierovou utierkou.

6. Po chvíli zopakujte, aby bola platňa poriadne naolejovaná.

7. Grilovacia platňa je pripravená na použitie do +/- 30 min. Naolejujte oblasti, na ktorých chcete variť.  

Počas používania:

Výrobky Artola majú všestranné použitie a je možné ich použiť na:

1. Grilovanie na platni

Grilovacia platňa je najdôležitejšou súčasťou nášho produktu. Môže sa použiť na pečenie a varenie 

mäsa, ale obzvlášť sa hodí na grilovanie rýb a zeleniny.

2. Gilovanie na ohni

To je možné dosiahnuť na grilovacej mriežke v kombinácii s nastaviteľným rozhraním.

3. Stir Fry

Stir fry úprava jedla je príjemná kombinácia ku grilovaniu. Držiak woku môžete použiť v kombinácii s 

rozhraním a wokom na stir fry úpravu všetkých druhov jedál a najmä zeleniny.

4. (Syrové) Fondue

Ak máte chuť na niečo iné alebo si len chcete doplniť svoje kulinárske skúsenosti, môžete skúsiť 

pripraviť syrové fondue (alebo akékoľvek iné fondue). Potrebujete iba vhodnú panvicu, ktorá sa 

zmestí do držiaka wok.

5. Zaúdenie

Ak chcete skúsiť pomalšie grilovanie a pridať pokrmom zaúdenú arómu, môžete ingrediencie 

poukladať na malú dosku z cédrového dreva. Ak umiestnite dosku na grilovací rošt, môžete 

kontrolovať množstvo tepla a dymu, ktorému budú ingrediencie vystavené.    



Po použití
Pred uhasením ohňa sa odporúča najskôr vyčistiť grilovaciu platňu. Pokiaľ je doska stále horúca, zvyšky 

produktov a oleja sa budú ľahko odlupovať.

Čistenie a údržba
1. Výrobky Artola sa dajú veľmi ľahko vyčistiť nalievaním vody na grilovaciu platňu. Vďaka vysokému 

teplu na platni bude voda okamžite vrieť a vytvorí guľôčky, ktoré uvoľnia zvyšky a tuk z platne. 

Potom pomocou špeciálnej škrabky Artola vyškrabte zvyšky z platne do ohňa. V prípade potreby 

opakujte.

2. Naolejujte opäť tak, že na platňu nastriekate olej a rozotriete ho handričkou alebo papierovou 
utierkou.

3. Potom môžete oheň uhasiť pomocou Artola Fire Quencher alebo nechajte oheň dohorieť.

4. Keď je gril úplne vychladnutý, môžete pokračovať tým, že kefou vyčistíte vnútro grilu. Nakoniec 

vyberte popolník a vysypte ho. Potom ho ešte vyčistite kefou.

5. Ak sú všetky kroky hotové, môžete gril zakryť ochranným krytom. Stačí, ak na platňu dáte trochu 

oleja, aby ochranný kryt pevne priliehal ku grilovacej platni. 

Toto je jediná údržba, ktorú náš produkt vyžaduje. Ak gril zostane vonku, vytvorí sa na povrchu prírodná 

hrdzavá patina (ak nie je lakovaný). Táto patina bude oceľ chrániť pred ďalšou koróziou. Na grilovacej 

platni sa môže hromadiť hrdza. Tú je možné obrúsiť pomocou oceľovej vlny alebo hrubého brúsneho 

papiera.



Dobré vedieť

Hrdzavý vzhľad

Výrobky Artola sú vyrobené z CorTen ocele. Táto oceľ bude hrdzavá, ak nebude farebne prelakovaná. Naši 

zákazníci dostanú produkt s hrdzavým vzhľadom, ktorý sa už vytvoril. Počas výroby sa snažíme tento 

proces urýchliť, aby výrobky prichádzali s hrdzavým vzhľadom. Po doručení výrobkov však nemôžeme 

garantovať pevnú hrdzavú patinu. Tvorba pevnej patiny trvá 6 až 12 mesiacov a v prípade potreby ju 

môžete urýchliť špeciálnym urýchľovačom hrdze. Majte na pamäti, že hrdza na výrobkoch je nová, a môže 

sa ľahko zotrieť. Buďte opatrní, aby ste zabránili vzniku hrdzavých škvŕn na  nábytku, oblečení, povrchoch 

stien a podlahách. Špeciálne povrchy podláh by mali byť zakryté, aby sa zabránilo znečisteniu.

Bezpečnostné upozornenie

Majte na pamäti, že všetky časti (platňa, miska, rozhranie, mriežka a akýkoľvek podstavec) výrobkov Artola 

môžu byť počas používania horúce. Ktokoľvek, kto produkt ovláda, by mal podniknúť kroky na zabezpečenie 

toho, aby sa osoby v jeho blízkosti nemohli nechtiac dotknúť produktu, keď je horúci. Upozorňujeme, že 

výrobok môže zostať po použití horúci ešte dlho. Uistite sa, že je gril fiQ umiestnený v dostatočnej 

vzdialenosti od horľavých predmetov. Podstavec musí byť umiestnený na rovnom povrchu.

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Artola nie je zodpovedná za použitie ani zneužitie akýchkoľvek produktov spoločnosti Artola v 

žiadnej podobe. Vlastník a / alebo užívateľ produktov Artola je zodpovedný za správne a bezpečné 

používanie produktov Artola, ako je popísané v tejto príručke. Vlastník a / alebo užívateľ produktov Artola 

potvrdzuje, že ani spoločnosť Artola BV (ani nijaká materská spoločnosť) ani jej zamestnanci (vrátane 

dodávateľov alebo dočasných alebo náhodných zamestnancov) nemôžu byť zodpovední za akékoľvek 

zranenia alebo škody spôsobené prevádzkovanie tohto produktu alebo akékoľvek poškodenie výrobkov 

spôsobené nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou, pokiaľ ide o pokyny uvedené v tomto dokumente. 

Na obsluhu niektorých výrobkov Artola sa používa otvorený oheň. To znamená, že výrobok (povrchy) bude 

horúci, môžete sa popáliť alebo že iskry vychádzajúce z ohňa môžu spôsobiť poškodenie. Ste výhradne 

zodpovední za kontrolu, či miesto, kde používate produkt Artola, je vhodné na jeho zamýšľané použitie a 

nemôže spôsobiť poškodenie jeho okolia. Spoločnosť Artola nie je zodpovedná za akékoľvek náhodné 

poškodenie alebo rozbitie, ani za škody spôsobené okrem iného: prepravou; nesprávnou manipuláciou; 

nesprávnou montážou; nesprávnym umiestnením; nesprávnym používaním.




