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Инструкция за употреба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мерки за безопасност 
⚫ Този уред не трябва да се използва от деца от 0 до 8 години. Този уред може да се използва 
от деца на възраст над 8 години, ако те бъдат наблюдават. Този уред може да се използва от 
лица с намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, 
ако те са били подложени на надзор или са инструктирани за безопасно използване на уреда и 
разбират опасностите. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години. Почистването 
и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца. Уредите за готвене трябва да 
бъдат поставени в стабилна повърхност, като дръжките са поставени (ако има такива) са, за да 
се избегне разливането на горещите течности. 
⚫ Децата не трябва да играят с уреда. 
⚫ Неправилната работа може да причини повреда и нараняване. 
⚫ Този уред е предназначен за домашна употреба на закрито. Тя трябва да бъде инсталирана 
в съответствие с националните правила за окабеляване. 
⚫ Изходът на инсталацията трябва винаги да е оборудван със заземена връзка. Ако 
захранването не е заземено, не свързвайте устройството. 
⚫ Този уред е предназначен само за домашна употреба. Използвайте това устройство, както е 
описано в инструкцията, за да избегнете опасност. 
⚫ Преди да свържете уреда, уверете се, че напрежението, посочено на табелката с данни на 
уреда, съответства на основното напрежение. 
⚫ За да избегнете токов удар, не потапяйте кабела или щепсела във вода или друга течност. 
⚫ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия 
сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 
⚫ Никога не се опитвайте сами да отваряте корпуса. Не поставяйте предмети в корпуса. Не 
изваждайте никаква част от корпуса. 
⚫ Не използвайте устройството, ако ръката Ви е мокра, ако повърността е влажна или 
околната среда е влажна. 
⚫ Не докосвайте захранващия кабел с мокри или влажни ръце. 
⚫ Проверете захранващия кабел и щепсела, за да сте сигурни, че са в добро състояние. Ако е 
повреден, моля, сменете захранващия кабел и щепсела от производителя или квалифициран 
специалист, за да избегнете опасност. 
⚫ Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами, тъй като съществува риск от токов 
удар. 
⚫ Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота или да бъде в близот до горещи 
повърхности. 
⚫ Всеки използван удължителен кабел трябва да бъде позициониран така, че да няма 
опасност от спъване в него. 
⚫ Ако се използва дълъг удължителен кабел, той трябва да е подходящ за захранването на 
устройството. В противен случай това може да доведе до прегряване на кабела и / или 
щепсела. 
⚫ Поставете върху твърда, плоска и топлоустойчива, далеч от открити пламъци (напр. Газови 
печки) и извън обсега на деца. 
⚫ Изключете устройството, когато не го използвате и преди почистване. 
⚫ Внимание ! За да изключите уреда от основното захранване, завъртете копчето за термостат 
в положение "OFF" и извадете щепсела от контакта. 
⚫ Никога не носете уреда със захранващия му кабел. 
⚫ Риск от изгаряне! Някои части от уреда достигат до много висока температура по време на 
употреба. Не премествайте устройството, когато работи. Винаги използвайте дръжките за 
повдигане или преместване на устройството. 
⚫ Винаги повдигайте храната от грилната плоча с подходящи прибори, за предпочитане 
дървени или пластмасови съдове, за да се избегне надраскване. 
⚫ Не оставяйте устройството без надзор, когато го e включено. 
⚫ Не използвайте уреда в близост до горими материали. Никога не поставяйте предмети в 
близост до текстил или други запалими предмети, когато е горещ. 
⚫ По време на употреба устройството трябва да бъде на разстояние 15 см от стените, 
мебелите и др.. 
⚫ Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещи части на устройството, 
когато устройството работи. 
⚫ Използвайте само аксесоарите, доставени с устройството. 
⚫ Този уред е горещ по време на работа и остава горещ за известно време след изключване. 
⚫ Пазете се от пръскане, когато печете мазно или сочно месо. 
⚫ Уверете се, че устройството се използва в добре вентилирана зона. 



⚫ Това устройство не е предназначено за работа с таймер или с дистанционно управление. 
⚫ Този уред е предназначен за използване в битови и подобни приложения, като например: 

- кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и друга работна среда; 
- селскостопански къщи; 
- от клиенти в хотели, мотели и други;- настаняване на база нощувка със закуска. 

Внимание: Гореща повърхност : Повърхностите могат да се нагорещят по време 
на употреба. 

  Подходящ за приготвяне на храна. 

 
Важно 
С цел да се предотвратят рисковете, е строго забранено да замените захранващия кабел. В 
случай на повреда, тя трябва да бъде заменена от отдела за обслужване на местни 
дистрибутори, производителя, тяхната служба след продажба или подобна квалификация. 
Ако устройството е изпускано трябва да бъде проверено от специалист преди да бъде 
използвано. Евентуалната повреда може да причини нараняване.   
В случай на проблеми и поправки се обърнете в отдела за обслужване, за да се предотвратят 

рисковете. 
 
Отстраняване и екологична отговорност 
Ако искате да изхвърлите вашето електрическо уреда или да го замените, или защото вече не 
се използва, внимавайте с околната среда. Поискайте информация от местните власти, защото 
съществуват редица екологично чисти центрове за рециклиране. 

 
 
Описание на уреда 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

1、Ненагряваща се дръжка 

3、Терморегулатор 
4、Тавичка за 

оттичане 

5、Алуминиева грил-плоча 

2、Незалепващо покритие 



1、 Ненагряващи се дръжки 
За лесно носене. Поставка за плочата и тавата за оттичане. 

                  

2、 Незалепващо покриети на плочата 
Неналепващо покриващо покритие за идеално готвене и лесно почистване. 
 

3、 Терморегулатор 
Терморегулатора е подвижен за преносимост и лесно почистване. 
 

4、 Тавичка за оттичане 
Събира мазнини и сокове по време на готвене. 
Може да се мие в съдомиялна. 

5、 Алуминиева плоча за готвене 
2 в 1 плоча: Идеалназа приготвяне на разнообразие от храни, включително всяко хранене: 
закуска, обяд и вечеря. 
 

Начин на употреба 
 
Преди първа употреба 
Премахнете стикера от плочата. Измийте плочата и тавата с топла сапунена вода, като 
използвате лек препарат. Изсушете плоча и тавата. Поставете тавата в основата. За лесно 
почистване тавата е облицована с алуминиево фолио. Това ще събира мазнините и соковете. 
За по-добро използване на плочата с незалепващо покритие нанасете на тънък слой маслиново 
масло с хартиена хартия преди всяка употреба. 
 
Използване на скарата 

1. Поставете терморегулатора в гнездото на скарата. 

2. Включете кабела в контакта и включете скарата. 

3. Настройте терморегулатора на желаната температура.  
 
Забележка 1: Светлинния индикатор на терморегулатора показва, че уредът се нагрява. 
Светлината ще остане ВКЛЮЧЕНА, докато достигне зададената температура и след това ще 
цикълът се включва и изключва при готвене. Той гарантира, че скарата винаги поддържа 
избраната температура. 
Времето за предварително нагряване ще зависи от избраната настройка за топлина. Ако е 
избрана по-висока температура, е необходимо по-продължително време за предварително 
нагряване. 
 
Забележка 2: При готвенепри по-високи температурни настройки грилът ще генерира дим. 
Избирането на по-ниска настройка ще намали дима. 
Препоръчва се подходяща вентилация. 
 

Почистване и поддръжка 
Не оставяйте пластмасови съдове в контакт със скарата по време на готвене. 
Не използвайте остри предмети или не режете храната върху скарата. 
Когато почиствате незалепващото покритие, не използвайте метални или други абразивни 
препарати. След почистване изсушете внимателно грила с мека кърпа, преди да я съхранявате. 
Винаги изключвайте захранването и извадете щепсела от захранващата точка преди 
почистване. 
Извадете терморегулатора от гнездото на грила. 
 
Терморегулатор 
Моля, избършете терморегулатора с влажна кърпа. 
Не потапяйте терморегулатора във вода или друга течност. 
Съхранявайте терморегулатора  внимателно на безопасно място. Не удряйте или откачвайте, 
тъй като това може да повреди терморегулатора. 
 
 
 



Плоча за готвене и тавичка за оттичане 
Нагревателят в скарата е напълно запечатан, така че е безопасно да се потапя напълно във 
водата. Измийте плочата за готвене и тавата с топла сапунена вода, използвайте лек препарат 
и мека гъба за миене. Може да се използва четка за бутилки за почистване между плота за 
скара. Целият модул е напълно водоустойчив почистване след като отстраните 
терморегулатора. 
 

Съхранение 
Винаги изсушавайте грила, преди да го съхранявате. Уверете се, че тавата за оттичане е 
правилно позиционирана. 
Съхранявайте скарата върху плоска повърхност на плота или шкафа. 

 
Важно:Преди да поставите терморегулатора в гнездото на скарата, уверете се, че 
вътрешността на гнездото е напълно суха. За да направите това, изтрийте вътрешността на 
гнездото със суха кърпа или енергично разклатете излишната вода. 
 

Спецификации 
- Напрежение : 230 V~ 
- Честота : 50 / 60Hz 

- Мощност : 2200 W 
 

 

 

ДЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕИЗПРАВНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО И ЩЕТИТЕ, 
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКВАТО И ДА 
Е ТРЕТА СТРАНА ИЛИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ МОНТАЖ НА НЕГОВИТЕ ЧАСТИ, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ 
ОТ ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА. 

 

 
        

 
 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В КРАЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ ПРОДУКТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯ С 
ДОМАКИНСКИТЕ ОТПАДЪЦИ. 

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ОТНЕСЕ В СПЕЦИАЛЕН МЕСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ИЛИ НА ПРЕДЛАГАЩ ПОДОБНА УСЛУГА ТЪРГОВЕЦ. 

РАЗДЕЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ВОДИ ДО ИЗБЯГВАНЕ НА 
ВЪЗМОЖНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО, КОИТО 
ПРОИЗТИЧАТ ОТ НЕПОДХОДЯЩОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ, И ПОЗВОЛЯВА ПОВТОРНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ СПЕСТЯВАНИЯ НА 
ЕНЕРГИЯ И РЕСУРСИ. ПРОДУКТЪТ Е ОБОЗНАЧЕН СЪС ЗАДРАСКАНО КОШЧЕ ЗА 
ОТПАДЪЦИ КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛНОТО МУ ИЗХВЪРЛЯНЕ. 


