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Инструкция за употреба 
 
 

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

 



Важни предохранителни мерки 
• Внимателно прочетете тези инструкции, преди да използвате уреда. 

• Уверете се, че знаете как работи уредът и как да го използвате. 

•  Използвайте уреда в съответствие с инструкциите, за да сте сигурни, че той функционира правилно.  

• Съхранявайте тези инструкции с уреда. Ако уредът трябва да се използва от трето лице, тази 
инструкция за употреба трябва да бъде предоставено заедно с него. 

• Инструкциите за безопасност сами по себе си не отстраняват никаква опасност и винаги трябва да се 
използват подходящи мерки за предотвратяване на аварии. 

• Не може да бъде приета отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции или 
неправилна употреба. 

• Не използвайте този уред, ако е изпускан или повреден по някакъв начин или ако е с повреден 
захранващ кабел е повреден. 

• Този уред е предназначен за използване в битови и подобни приложения, като например 
-Кухни за персонала в магазини, офиси и друга работна среда 

      -Ферми 

      -От клиенти в хотели, мотели и други  

      -Настаняване на база нощувка със закуска. 

• При използване на електрически уреди винаги спазвайте правилата за безопасност, където е 
приложимо, за да намалите риска от пожар, токов удар и телесни повреди. Винаги проверявайте дали 
захранването съответства на напрежението на табелката с данни. Винаги изключвайте уреда, когато 
не го използвате. 

• Винаги изключвайте от захранването, когато не го използвате. Не злоупотребявайте и не повредите 
захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне 
опасност. Не оставяйте захранващия кабел да докосва горещи повърхности. 

• За да изключите, завъртете копчето "ТАЙМЕР" в положение "Изключено", след което извадете 
щепсела. Винаги задръжте щепсела, никога не дърпайте кабела. 

• Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца над 8 год.) с намалени 
физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен ако не са били 
подложени на надзор или указания относно използването на уреда от лице, отговарящо за тяхната 
безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда. 

• Не потапяйте уреда във вода. Не потапяйте никаква част от уреда или захранващия кабел във вода. 
Да не се използва с мокри ръце или да се използва във влажни условия. 

• Внимание: този уред не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за 
дистанционно управление. 

• Не използвайте на открито. Не оставяйте кабела да виси над ръба на всяка маса или плот. Когато 
работите с грила, го поставете най-малко 10 сантиметра разстояние от всички страни, за да се 
осигурите подходяща циркулация на въздуха. 

• Използването на аксесоари, които не са доставени с уреда, може да доведе до опасност или 
нараняване. 

• Трябва да се внимава при преместване на уреда, съдържащ горещо масло или други горещи 
течности, както и при отстраняване на тавата за събиране на течности или при изхвърляне на гореща 
мазнина или други горещи течности. 

• Винаги носете защитни, изолирани ръкавици, когато поставяте или сваляте елементи от горещата 
скара. 

• Достъпните повърхности могат да се нагорещят по време на употреба. Не докосвайте горещи 
повърхности. Използвайте дръжки или копчета. Не съхранявайте и не поставяйте други предмети 
върху грила. 

• Уверете се, че уредът е изключен, и охладен напълно преди почистване или съхранение. 

• За да избегнете опасността от пожар, никога не оставяйте уреда без надзор. 

• Този уред трябва да е заземен. Свържете само към подходящо заземен 220-240V ~ 50 / 60Hz контакт. 

• Винаги проверявайте уреда преди употреба. Проверете дали частите са правилно прикрепени. Не 
използвайте този уред, ако той е бил повреден, изпускан, оставян на открито или пуснат във вода. 
Върнете го в оторизиран сервиз за проверка и ремонт.





 

 
Описание на уреда 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

A.Горен капак                         H. Въртящ се шиш 

B.Основа                              I.Държач за кебап 

C.Нагревател                       J.Горен държач 

D.Дръжка                              K.Долен държач 

E.Стъклена врата                 L.Тавичка за оттичане 

F.Таймер                               M.Бутон за регулиране на мощността 

G.Индикаторна лампа              (ниска-изкл.-висока мощност) 

M 



Преди първа употреба 
Прочетете внимателно всички инструкции. Информацията ще ви насочи към възможностите на вашата скара. 
 

Поставете грила на равна повърхност като плот или маса. Уверете се, че стените, гърбът и горната част на 

грила са на най-малко 10 см от всички стени, шкафове или предмети на плота или масата. Премахнете всички 
стикери от грила. Извадете тавичката за оттичане, шиша и останлите части и ги измийте с топла сапунена 

вода или в съдомиялната машина. Изсушете внимателно, преди да ги поставите в грила. 
 

Дръжката е подвижна, за да можете да я извадите и да почистите вътрешността на устройството. Преди да 

използвате грила, моля, монтирайте дръжката с помощта на следната инструкция за монтаж. 

 
 

 
Когато сте готови да използвате грила, уверете се, че копчето Timer е в положение "Изключено" и е 
изключен от захранването. Препоръчваме ви да се запознаете с вашата скара и да отстраните всякакви 
защитни вещества или масла, които може да са били използвани за опаковане и транспортиране. Включете 
кабела в 220 V контакт. Задайте таймера на "20" минути. Може да се появи лек дим и мирис. Това е 
нормално. 
За да избегнете надраскване, омасляване, обезцветяване или опасност от пожар, не съхранявайте нищо 

върху фурната, особено по време на работа. 
 

Начин на употреба 
 
Печене на грил 
Внимание: Повърхностите на уреда са нагорещяват по време и след употреба! Не поставяйте нищо върху 
този уред. Винаги носете защитни, изолирани ръкавици, когато работите, поставяте или сваляте предмети от 
горещата скара. Никога не се опитвайте да използвате грила, без да е поставена тавичката за оттичане. 

1. Поставете шиша с централната точка към въртящата се шийка и затегнете винта. 

2. На острия край поставете храната, която искате да се печете в центъра.. 

3. Поставете втората вилка, така че върховете й да сочат към храната за печене. 



4. Внимателно центрирайте храната за печене и я фиксирайте с вилиците, които прикрепяте с 
винтовете. 

5. Ако печете домашни птици, бедрата и крилата трябва да бъдат прикрепени към корпуса с кухненска 
резба, така че да може лесно да се върти. 

6. Подправете месото по Ваше желание. 

7. Важно! Поставете кръглата тава за оттичане в долната част на крила, за да пада мазнината в нея. 

8. Поставете фиксирания край на въртящата се решетка в съответния отвор в центъра на тавата за 
оттичане. 

9. Плъзнете крайния канал в отвора в горната част на решетката  

 
 

 
 

 

 
Край за 
поставяне 

твърд край 

 
 

 

 

10. Задайте таймера според рецептата (вж. Рецепти). Ако изпичането продължи повече от един час, 
задайте таймера да остане включен и да проверите решетката след изтичане на времето за 
готвене. 

11. Ако месото е готово, завъртете регулатора на "OFF" и издърпайте щепсела от гнездото. 

 
Опасност от изгаряния! Решетката отстрани и горе е гореща. За да свалите месото от грила, използвайте 
защитни изолационни ръкавици, вилица или клещи за печене 
 

12. . Извадете въртящия се шиш, като го повдигнете и го издърпате. Долната част трябва да бъде 
издърпана от монтажния отвор. 

13. След това можете да издърпате шишчето с месото и да го поставите върху дъската за рязане и 
оставете месото да почине в продължение на 10-15 минути . 

14. Разхлабете винтовете от окачалките на шиша и издърпайте конзолите от държачите. Внимателно 
издърпайте месото от шишчето и го нарежете. 

 
Използване на грила за приготвяне на кебап 
Използвайте държача за кебап в съответствие с приложените към него инструкции. 
ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряния! Решетката също е гореща по време на работа веднага и след 
изключването, така че не поставяйте никакви предмети върху нея. Когато работите с този продукт, 
използвайте предпазни ръкавици и използвайте само с тава за оттичане. 



Сглобете държача на кеба, както е показано на фигурите. 

 
 

  

 

 

 
 
 

1. Поставете кръговия съд под уреда. 

2. Поставете фиксирания край на въртящия се ъгъл в отвора в средата на тавата за оттичане. 

3. Поставете горния край в държача в горната част на скарата. 

4. Задайте таймера според рецептата (вж. Рецепти). Ако изпичането продължи повече от един час, 
задайте таймера да остане включен и да проверите решетката след изтичане на времето за 
готвене. 

5. Ако месото е готово, завъртете регулатора на "OFF" и издърпайте грила от гнездото. 

6. Решетката отстрани и отгоре е гореща. За да свалите месото от грила, използвайте защитни 
изолационни ръкавици, вилица или клещи за печене. 

 
 

Рецепти 
 

1. Пилешко / Патешко 30~45 мин. 

2. Пържола 45~60 мин. 

3. Кебап  20~30 мин. 

 





Почистване и поддръжка 
 

1. За почистване поставете таймера в режим "OFF" и извадете устройството от контакта. 

2. Преди почистване оставяйте грила и всички части да изстинат напълно. 

3. Не потапяйте във вода или други течности. 

4. Почистете външната страна на уреда с влажна кърпа и я оставете да изсъхне напълно. 

5. Почистете силната мръсотия с течен почистващ препарат. Не използвайте кърпи от неръждаема 
стомана или почистващи препарати, които могат да надраскат повърхността на уред. 

6. Почистете стъклената врата с влажна кърпа или гъба и препарат, след което избършете. 
Почистете тавата за отлепване с гореща вода и препарат. Премахнете силните замърсявания с 
гъба и по-силен препарат, които няма да повредят повърхността на уреда. След това изплакнете 
контейнера и го изсушете. 

7. Ако в дъното на скарата има решетки и остатъци от мазнини, избършете с влажна кърпа и ги 
изсушет. 
Капките и остатъците от вътрешността на грила могат лесно да се избършат. Премахнете по-
силните примеси с гъба, препарат и топла вода. при сушене и полирайте уреда с кухненски 
кърпи или фина кърпа. 

8. Други аксесоари за грил, с изключение на винтове, могат да се измият в съдомиялна машина 
или с винтове в сапунена вода и след това да се изсушат добре. 

 
Забележка: Всяко сервизно обслужване, изискващо демонтаж, различно от горепосоченото 
почистване, трябва да се извърши от квалифициран електротехник или сервизен техник. 

 
Съдържание: 

1 Грил 

7 шиша за кебап  

1 тавичка за оттичане от неръждаема стомана 

1 Комплект за печене на грил 

 
Потвърдете всички части, преди да изхвърлите картонената кутия. Безопасно изхвърлете всички 
пластмасови торбички и други компоненти на опаковката. Те могат да бъдат потенциално опасни за децата. 

 

Спесификации 
Модел R-2540 
Напрежение: 
Мощност: 
Капацитет:

220-240V~50/60H 
1800 W 
31L



 

 

 

 

 
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. 
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