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Контактен грил R-2300 

 

 

 

 

 
 

 

Инструкция за употреба 
 

 

 

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да свържете 
устройството към електрическата мрежа, за да предотвратите повреда 
поради неправилна употреба. Обърнете специално внимание на 
информацията за безопасност. 
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Описание на уреда 
 

 
 
1.Дръжка неръждаема стомана 
2.Бутон за освобождаване на горната плоча 
3. подвижно рамо 
4.Клипс 
5. 6 настройки за регулиране на височината 
6. Бутон за захранване с индикаторна светлина 
7.Бутон за регулиране н атемпературата на горната плоча 
8. Бутон за регулиране н атемпературата на долната плоча 
9. Индикатор за горната/долната плоча 
10.Бутон за настройка на времето 
11.Дисплей температура/таймер 
12.Долна част на корпуса 
13. Плочи за готвене 
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1. Декоративно покритие 
2. Капак 
3. Тавичка за оттичане 
4. Бутон за освобождаване на долната плоча 
 
 
Мерки за безопасност 
• Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете работа с грила и да го 
държите на място. 
• Ако предадете този уред на трета страна, това ръководство за експлоатация трябва 
също да бъде предадено. 
• Неправилната експлоатация и манипулиране могат да доведат до неизправност на 
уреда или до нараняване. 
• Този уред не е подходящ за търговска употреба или за ползване на открито. 
• Преди да поставите щепсела в контакта, моля, проверете дали захранването отговарят 
на спецификациите на табелката на уреда. 
• Изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди почистване. 
• Части от уреда се нагряват по време на употреба. Ето защо уредът трябва да се държи 
само за дръжката. 
• Не потапяйте уреда или щепсела във вода или други течности. Има опасност токов 
удар! 
• Децата не могат да разпознаят опасностите, свързани с неправилно боравене с 
електрически уреди. Ето защо, децата никога не трябва да използват електрически 
домакински уреди без надзор. 
• Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепсел са повредени, ако уредът е 
паднал на пода или по друг начин е бил повреден. В такива случаи занесете уреда на 
оторизиран сервиз за проверка и ремонт. 
• Уверете се, че захранващият кабел не е окачен на остри ръбове и го пазете от горещи 
предмети и открит пламък.  
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• Уверете се, че захранващият кабел не е натиснат между плочите и не докосвайте ръба 
на плочата при нормална употреба 
• Поставете уреда на стабилна, равна повърхност и далеч от горещи предмети или 
открит пламък (например горещи плочи). 
• Никога не оставяйте уреда без надзор по време на употреба. 
• Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи. 
• Хлябът може да изгори. Ето защо, не използвайте уреда в близост до или под завеси и 
горими материали. Те трябва да бъдат наблюдавани. 
• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени 
физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са 
наблюдавани или инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не се играят с уреда. 
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 
неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност. 
• Този уред не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за 
дистанционно управление. 
• Съхранявайте уреда и кабела на място, недостъпно за деца под 8 години. 
• Този уред е предназначен за домашна употреба и други подобни приложения: 
- кухни на персонала в магазини, офиси и други работни помещения; 
- ферми; 
- от клиенти в хотели, мотели и други; 
- настаняване на база нощувка със закуска 
• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, 
сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са наблюдавани или 
инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. 
Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 
извършват от деца, освен ако те не са над 8 години и под надблюдение. 
 
Преди първа употреба 
• Прочетете тези инструкции преди употреба и ги пазете. Ако давате грила на други хора, 

предайте и инструкциите. 
• Отстранете всички опаковки, но ги съхранявайте, докато се уверите, че грила работи. 
• Почистете повърхностите на грила и тавата за отцеждане с мека влажна кърпа и ги 

подсушете.  
• Уверете се, че плочите за готвене са поставени правилно и здраво фиксирани. 
• Развийте напълно захранващия кабел и включете щепсела в контакта. 
• Грилът вече е готов за подгряване. 

 
Начин на употреба 
• Уверете се, че тавичката за оттичане е поставена правилно. 
• Уверете се, че плочите за готвене са поставени правилно и здраво фиксирани на място. 
• Поставете уреда върху равна, суха повърхност 
• Развийте напълно захранващия кабел и включете щепсела в контакта. 
• Уверете се, че всички дисплеи се показват пет пъти за самостоятелно тестване, 

индикаторът за захранването мига в режим на готовност. Мигането е на интервали от 1 
секунда. 
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• Натиснете бутона на захранването, след това на дисплея за температура / таймер се 
показва “00”, уредът влиза в режим готовност. 

• Натиснете бутоните горе / долу, индикаторът се показва на червено. Това означава, че 
горната / долната плоча за готвене започва да работи. След това настройте копчето за 
температурата, за да изберете температурата, и можете да изберете температурата от 
60 до 230 ℃, след което оставете грила да се загрее. Горното и долното готвене може 
да се нагрява чрез разделяне 

• След като уреда е предварително загрят до избраната температура, горната / долната 
индикаторна светлина светва  в зелена. 

 
Функция Таймер 
• По време на загряването времето може да бъде настроено от 1 минута до 99 минути. 

• С натискане на бутони  времето ще се промени с 1 минута.  

• Когато времето отброява до 0, на екрана се показва 0.0, температурата показва „---“ Те 
ще мигат и ще чуете и звуков сигнал за 10 секунди. След това устройството се 
изключва автоматично.  
 

Режим за барбекю 
• За режим “BBQ” 

a) Уверете се, че грилът е напълно загрят и 
индикаторът за готовност свети зелено. 

b) Уверете се, че горната плоча е затворена. 
Регулируемата скоба за контрол на височината, 
разположена от дясната страна на горната плоча, трябва да е в положение 
„ОТВОРЕНО“. 

c) С лявата си ръка хванете дръжката. С дясната си ръка издърпайте регулиращата 
скоба за контрол на височината към вас, в положение „режим BBQ “. Продължете 
да издърпвате скобата напред и едновременно с това повдигнете дръжката, за да я 
отворите, и след това леко поставете горната плоча в хоризонтално положение 
„Режим на барбекю“. 

• Поставете продуктите на едната или и двете плочи за готвене. 
• Когато приключите с готвенето, извадете с помощта на термоустойчиви пластмасови 

или дървени прибори. 
 
 
Контактен грил за сандвичи 

• Отворете грила 
a) Уверете се, че грилът е напълно загрят и индикаторът за за 

готовност свети зелено. 
b) Уверете се, че горната плоча е затворена. Регулируемата скоба 

за контрол на височината, разположена от дясната страна на 
горната плоча, трябва да е в положение „ОТВОРЕНО“. 

c) Използвайте дръжката, за да отворите горната плоча до 105 градуса. 
• Поставете храната на долната плоча за готвене. 
• Използвайте дръжката, за да затворите горната плоча за готвене: 
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a) Плаваща плоча. Горната плоча за готвене е шарнирна, което позволява горната 
плоча да бъде позиционирана хоризонтално върху повърхността на храната. Това 
гарантира, че храната е равномерно изпечена от двете страни. Той също така 
позволява на горната плоча да движи над повърхността на храната, излъчвайки 
топлината, за да създаде отворен тип „сандвич“, който се топи”. 

b) Регулиране на височината. Тази функция намалява теглото на горната плоча 
върху деликатни храни като риба и побира различна дебелина на храна като хляб. 
Разположена от дясната страна на горната плоча, скобата фиксира горната плоча 
до диапазон от позиции над долната плоча. За да настроите височината, 
използвайте дръжката, за да повдигнете горната плоча и едновременно с това 
преместете клипчето за регулиране на височината на желаната височина. След 
това бавно спуснете горната плоча, докато се опира на клипса за регулиране на 
височината. 

• Когато храната се приготвя, извадете с помощта на термоустойчиви пластмасови или 
дървени прибори. 
 

Почистване и поддръжка 
• Първо се уверете, че уреда е изключена и след това извадете щепсела от контакта. 
• Почиствайте само, когато уредът е напълно охладен. 
• Почистиете външната част на уреда:  
• Избършете корпуса с мека, влажна гъба. 
• Оставете цялата повърхност да изсъхне добре, преди да поставите щепсела в 

контакта. 
• Почистване на тавичката за оттичане: 
• След всяка употреба извадете тавичката и изхвърлете съдържанието.  
• Измийте я с топла сапунена вода с мека, влажна гъба.  
• Изплакнете и подсушете добре. Уверете се че, тавичката за оттичане е поставена 

правилно след почистване и преди да поставите щепсела в контакта. 
• Почистване на плочите за готвене: 
• Избършете плочите с мека кърпа, за да отстраните остатъците от храната. 
• Освободете и извадете плочите. Уверете се, че грилът е напълно хладен.  
• Като алтернатива, поставете плочите в съдомиялната машина.  
• Като алтернатива, измийте готварските плочи с гореща сапунена вода с мека, 

влажна гъба. 
• Изплакнете и подсушете добре. Уверете се, че са правилно поставени и здраво 

фиксирани на място след почистване и преди поставяне на щепсела в контакта. 
• Съхранение: Уверете се, че грилът, плочите и тавичката са чисти и сухи, тавичката е 

правилно поставена в грила, плочите са правилно поставени, плочите за готвене са 
заключени заедно чрез плъзгане на регулируемата плоча. Клип за контрол на 
височината в положение “LOCK”. Увийте захранващия кабел в гнездото за кабел, 
намиращо се на гърба на решетката. 

• Никога не използвайте абразивни почистващи средства или остри предмети 
(например почистваща четка или нож) за почистване. 

• Внимание: Не потапяйте уреда във вода от други течности. Има опасност за живота 
от токов удар. 
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Време за готвене 
• За пресни или напълно размразени храни. Ще отнеме около 2-3 минути за достигане на 

работната температура, след това за готвенето около 5-6 минути. Когато приготвяте 
замразени храни, добавете 2-3 минути за морски дарове и 3-6 минути за месо и птици. 

• Тези стойности са само примерни и в зависимост от дебелината на рязане и 
плътността на храната. 

• Проверете дали е продуктите са готови преди сервиране. Ако се съмнявате, оставете 
още малко да се пече. 

• Приготвяйте месо, птици и всякакви други разновидност (кайма, бургери и др.), Докато 
соковете не изтичат. Гответе рибата, докато месото е непрозрачно. 

• Когато готвите предварително опаковани храни, следвайте указанията, отпечатани на 
опаковката. 
 

Спесификации 
Напрежение: 220V-240V~  50/60Hz 
Мощност:          1650W-2000W 

 

 

 

 
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. 
 


