
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА                               

                       R-274   220-240V~50/60Hz,  1200W 

Благодарим за покупката на електрическата скара за барбекю. За да 

използвате свойството за барбекю и във връзка с безопасността, е 

необходимо да спазвате стриктно следните инструкции. 

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА 

1. Разделете плочата на скарата, малките плочи и/или гранитната 

плоча на грила и почистете с мека влажна кърпа. Положете уреда 

върху равна и стабилна повърхност. 

2. Проверете дали обозначеното на продукта напрежение съответства 

на захранващото. Уверете се, че контролерът е в позиция "Мин." 

преди да включите уреда. 

РАБОТА 

1. Свържете барбекюто към захранването. Завъртете превключвателя 

от позиция "МИН." на позиция "МАКС". При това светлинният 

индикатор се включва за работа и започва подгряване на барбекюто 

за 5 минути. Използвайте настройката за температура (Мин. до макс.) 

по градуси. 

2. Поставете храната върху малките плочи и ги разположете под 

нагревателите в зависимост от необходимостта. Можете да поставите 

храната директно върху плочата на скарата за целите на печене на 

скара. 

3. След като приключите с използването на барбекюто, завъртете 

превключвателя на позиция "МИН" и изключете от захранването. 

Изчакайте докато уредът се охлади напълно преди да го преместите 

или почистите. 

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ 

1. Уверете се, че щепселът е отстранен от захранването. След като 

барбекю-скарата се охлади напълно, я почистете с мек или 

гелообразен почистващ препарат като използвате мека кърпа.  

НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ, КОГАТО УРЕДЪТ ВСЕ ОЩЕ Е ГОРЕЩ 

2. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ твърди четки, груби гъби за изтъркване и/или 

спирт, бензин или други органични почистващи препарати.  

3. Не потапяйте корпуса на уреда във вода за почистване, с изключение 

на подвижната плоча на скарата. 

4. Поставете скарата за барбекю на прохладно място веднага след 

почистването. 

 

        ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

1. ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ 

a) За да избегнете токов удар, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда с повреден 

захранващ кабел или щепсел. Всички ремонти трябва да се 

извършват от професионалисти (упълномощени от 

дистрибутора). НИКОГА НЕ РЕМОНТАРИАЙТЕ кабела или 

щепсела сами. Отнесете повредения уред в местен упълномощен 

център за ремонт.  

b) Не се препоръчва използване а удължителни кабели, тъй като 

могат да прегреят и да причинят пожар. Въпреки това, ако 

използвате удължителен кабел, кой трябва да бъде 1,0mm2 или No 

14 по стандарта AWG. 

c) За да предотвратите прегряване и изгаряне на предпазителите, 

се уверете, че в същия контакт няма включени други уреди с 

голяма мощност. 

d) НЕ ПОСТАВЯЙТЕ кабела под килими и одеяла. Винаги дръжте 

захранващия кабел далеч от местата в помещението, откъдето 

се преминава. 

e) НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ДА РЕМОНТИРАТЕ сами повредените 

предпазители. Необходимо е да отнесете уреда в местен център за 

поддръжка, за да бъдат сменени. 

 

2. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

a) НЕ РАБОТЕТЕ с барбекюто в близост до водни източници или 

запалими течности. 

b) НЕ РАБОТЕТЕ с барбекюто в близост до горещи повърхности. 

(Котлони, електрически фурни и др.) 

c) Уверете се, че барбекюто е поставено на стабилна, защитена 

повърхност, за да елиминирате възможността от препъване и да 

избегнете проникване на вода в уреда. 



d) Необходимо е да наблюдавате, когато продуктът се използва от 

деца. Никога не оставяйте продукта да работи без наблюдение. 

e) Винаги захранвайте уреда от заземен домашен контакт 

220-240V~  50/60Hz. 

f) Никога не докосвайте горещите повърхности на уреда. 

Изчакайте да се охладят. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


