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РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 
 

Контактен грил 
 

Модел: 2380 

 
 
 
Технически данни 

 Номинално 
напрежение: 

Номинална 
входяща мощност 

 AC220-240V        2000W 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

– САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА – 
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 ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ 
МЕРКИ 

Дефиниции на сигналните думи 
ОПАСНОСТ - Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще 
доведе до смърт или сериозно нараняване.  Използването на тази сигнална 
дума се ограничава до най-екстремните ситуации. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Показва възможно опасна ситуация, която, ако не бъде 
избегната, би могла да доведе до смърт или сериозно нараняване. 
 
ВНИМАНИЕ – Показва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леко/средно нараняване или повреди на собственост.  
Освен това предупреждава за възможни небезопасни практики. 

 
При използване на електрически уреди, винаги следвайте следните 
основни предохранителни мерки: 
 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ 
ИНСТРУКЦИИ. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -- За да намалите риска от пожар, токов удар 
или сериозни наранявания: 
• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 

намалени физически, сензорни или умствени способности, или такива, 
които нямат опит или познания, освен ако не бъдат наблюдавани или 
инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност 
лице. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят 
с уреда. 

• Винаги използвайте продукта на равна, стабилна, топлоустойчива 
повърхност. 

• По време на работа на уреда температурата на достъпните повърхности е 
възможно да бъде висока. Уверете се, че не докосвате горещите 
повърхности на уреда. 

• Използвайте продукта в добре проветрени помещения.  Оставяйте поне 12-
15 сантиметра разстояние от всички страни на продукта, за да осигурите 
достатъчна въздушна циркулация. 

• Не поставяйте продукта върху или в близост до газови или електрически 
котлони, или върху нагрята фурна или друг източник на топлина. 
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• Не позволявайте продуктът да докосва завеси, стенни килими, дрехи, 
домакински кърпи или други възпламеними материали по време на 
употреба. 

• Не докосвате горещите повърхности на продукта.  Не премествайте 
продукта докато е включен. Оставете да се охлади напълно преди да 
боравите с него. 

• Не използвайте приставки, които не се препоръчват за използване с този 
продукт. 

• Не използвайте продукта в близост до вода или други течности. 
• Не поставяйте и не изпускайте продукта във вода или други течности.  Ако 

продуктът падне във вода, незабавно го изключете от контакта.  Не 
докосвайте продукта и водата. 

• Не оставяйте продукта без наблюдение, когато го използвате. Уредът не е 
предназначен за работа с външен таймер или отделна система с 
дистанционно управление. 

• ‧Не оказвайте стрес върху захранващия кабел, на мястото, на което се 
свързва с продукта, тъй като кабелът може да се прекъсне. 

• Не включвайте или изключвайте продукта от електрическия контакт с 
влажни ръце. 

• Пазете продукта и кабела далеч от горещи повърхности. 
• Никога не работете с уреда, ако има повреден кабел или щепсел, не работи 

правилно или ако е бил изпускан, повреден или изпускан във вода или 
други течности. 

• Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от 
производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за 
да се избегнат опасности. 

• Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система 
с дистанционно управление. 

• Само за битова употреба 
 

 ВНИМАНИЕ -- За да намалите риска от нараняване или поврева да 
продукта/други предмети: 
• Продуктът е предназначен само за битова употреба на закрито като уред за 

панини и здравословен грил.  Не използвайте уреда навън или за други 
цели. 

• Не позволявайте захранващият кабел да виси на места, на които е 
възможно препъване (например от ръба на маса или плот). 

 

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
• За да избегнете претоварване на веригата при използване на продукта, не 

работете с друг продукт с голяма мощност в същата електрическа верига. 
• Продуктът се доставя с къс захранващ кабел.  Не се препоръчва използване 

на удължителен кабел, но ако все пак се налага, е необходимо следното:  
− Обозначените електрически стойности трябва да бъдат същите или по-

големи от тези на продукта; 
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− Разположете удължителния кабел така, че да не виси на места, на които 
може да причини препъване или да се издърпа по невнимание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                    
 
                                                   ОТВОР ПОД 105 ГРАДУСА 
 
 
 
   
 

        
 
 
                                                  ОТВОР ПОД 180 ГРАДУСА 
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1. РЪКОХВАТКА 
2. ГОРНА ЧАСТ НА КОРПУСА  
3. ГОРНА ПЛОЧА                                                                                              
4. ДОЛНА ПЛОЧА                                                                                                         
5. ДОЛНА ЧАСТ НА КОРПУСА  
6. БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
7. ТАВА ЗА ОСТАТЪЦИ 
 
 
 
 
  
Употреба 
ВНИМАНИЕ:  Не използвайте продукта за приготвяне или размразяване на 
замразени храни.  Всички храни трябва да бъдат напълно размразени преди да 
ги приготвите с продукта. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  По време на първоначалното използване на продукта е 
възможно наличие на дим.  Това е нормално и изчезва при по-нататъчна 
употреба. 

1. Преди да използвате продукта за първи път го почистете, както е описано в 
раздела “Грижи и поддръжка”.   

2. Отворете уреда, като издърпате ръкохваката нагоре. 

3. Затворете плочите и включете уреда в стандартен електрически контакт.  
Проверете дали индикаторът на захранването свети в червен цвят. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Готварските плочи се нагорещяват много по време на 
употреба.  За да избегнете риска от изгаряне, носете топлоустойчиви 
ръкавици и докосвайте само задната част на дръжката. 

4. След като уредът се подгрее за приблизително пет минути, индикаторът за 
готовност светва в зелен цвят, показвайки, че продуктът е готов за 
употреба. 

5. Използвайте ръкохватката, за да повдигнете горната плоча.  Поставете 
храна на долната плоча, като използвате дървени или пластмасови 
топлоустойчиви прибори. 
ВНИМАНИЕ:  Не използвайте метални прибори върху готварската 
повърхност, тъй като могат да надраскат незалепващото покритие. 

6. Използвайте дръжката, за да снижите горната плоча върху храната. 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

• Времето за готвене на различните храни зависи от типа и 
дебелината на храната. 

• Храните трябва да сготвят добре преди консумация. 

7. Когато храната е сготвена според рецептата, повдигнете ръкохватката, за 
да отворите плочите и отстранете храната с помощта на прибори.  Ако 
желаете да продължите да готвите, затворете плочите, за да запазите 
топлината. 

8. Повтаряйте стъпки 7-9 до завършване на готвенето, доливайки готварско 
масло, когато е необходимо. 
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9. Изключете продукта, като издърпате захранващия кабел от контакта. 

10. Когато приключите с готвенето, почистете уреда и го подсушете. 

11.Когато уредът е напълно охладен, натиснете бутоните за освобождаване и 
повдигнете готварските плочи нагоре и извън уреда. Почистете и подсушете. 
 
ПОЧИСТВАНЕ: 
 
• Преди да почистите уреда го изключете и изчикайте готварските плочи 

да се охладят. 
• Избършете външната страна с леко навлажнена кърпа, като 

внимавате в отворите за готвене да не прониква влага или масло. 
• Не почиствайте вътрешната или външната част  на уреда с абразивни 

материали или стоманена тел, тъй като това ще повреди финиша. 
• Не потапяйте във вода или други течности. 
 
 
 
 
 
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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