
 

 

 

BBQ Грил R-2515 

 
Инструкция за употреба 

 
 
 

 
Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да включите 
устройство към електрическата мрежа, за да избегнете повреда поради 
неправилна употреба. Моля, обърнете специално внимание на 
информацията за безопасност. Ако предадете устройството на трета 
страна, тази инструкция за употреба също трябва да бъде предадена. 
 
Мерки за безопасност 
 Неправилната работа и неправилната употреба могат да повредят 

уреда и да причинят нараняване на потребителя. 
 Уредът може да се използва само по предназначение. Не се поема 



 
отговорност за евентуални щети, причинени от неправилна употреба 
или неправилно боравене. 

 Преди да включите в захранването, проверете дали токът и 
мощността съвпадат с посочените на табелката с данни. 

 Не поставяйте уреда или щепсела вода или друга течност. Въпреки 
това, ако уредът случайно падне във вода, незабавно изключете 
уреда от контакта и го проверете от квалифицирано лице, преди да го 
използвате отново. Неспазването може да причини токов удар! 

 Никога не се опитвайте сами да отваряте корпуса. 
 Не поставяйте никакви предмети във вътрешността на корпуса. 
 Не използвайте уреда с мокри ръце, на влажен под или когато самият 

уред е мокър. 
 Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце. 
 Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки и копчета. 
 Проверявайте редовно кабела и щепсела за евентуални повреди. Ако 

кабелът или щепселът са повредени, те трябва да бъдат заменени от 
производителя или квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

 Не използвайте уреда, ако е изпуснат или повреден по друг начин, 
или ако кабелът или щепселът са повредени. В случай на повреда, 
занесете уреда в електросервиз за преглед и ремонт, ако е 
необходимо. 

 Не използвайте уреда на открито. 
 Никога не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Това може да 

причини токов удар. 
 Не позволявайте на кабела да виси над остри ръбове и го дръжте 

далеч от горещи предмети и открит пламък. Извадете щепсела от 
контакта само като държите щепсела. 

 За допълнителна защита е възможно електрическата домакинска 
инсталация да се монтира с прекъсвач на тока на повреда с 
номинален прекъсващ ток не повече от 30mA. Попитайте вашия 
електротехник за съвет. 

 Уверете се, че няма опасност кабелът или удължителният кабел да 
бъдат издърпани по невнимание или да накара някой да се спъне, 
когато се използва. 

 Ако се използва удължителен кабел, той трябва да е съобразен с 
консумацията на енергия на уреда, в противен случай може да се 
получи прегряване на удължителя и/или щепсела. 

 Използването на аксесоари, които не се препоръчват, може да доведе 
до пожар, токов удар или нараняване на хора. 

 Този уред е предназначен само за приготвяне на храна. 
 Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва. 
 Децата не могат да разпознаят опасностите, свързани с неправилната 

употреба на електрически уреди. Затова никога не позволявайте на 
децата да използват домакински уреди без надзор. 

 Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва 
и всеки път преди да бъде почистен. 

 Опасно! Номиналното напрежение все още присъства в уреда, 
докато уредът е свързан към мрежовия контакт. 

 Изключете уреда, преди да го изключите от електрическата мрежа. 



 
 Никога не използвайте кабела за пренасяне на уреда. 
Внимание: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, САМО ОТОРИЧЕН ПЕРСОНАЛ ТРЯБВА ДА 
ИЗВЪРШВА РЕМОНТ. 
 
Характеристики: 
1. Основа – Корпус от PP материал, устойчив на висока температура. 
2. Плоча за готвене – Алуминиева плоча с медно керамично покритие 
3. Тавичка за оттичане – Събира грес и изважда от основата за 
почистване. 
4. Дръжки – Ненагряваща се дръжка  
 
Начин на употреба: 
1. Отстранете всички опаковъчни материали и всички рекламни етикети 

или стикери от вашата скара. Уверете се, че всички части (изброени 
по-горе, части и характеристики) на вашия нов уред са включени, 
преди да изхвърлите всякакви опаковъчни материали. Може да искате 
да запазите кутията и опаковъчните материали за употреба по-късно. 

2. Преди да използвате грила и скара за първи път, отстранете праха от 
транспортирането, като избършете основата, плочата за готвене и 
тавата за оттичане с влажна кърпа. Плочата за готвене може да бъде 
потопена във вода за почистване. Тавата и основата са подходящи за 
миене в съдомиялна машина. 

3. Поставете основата върху чиста, равна повърхност, където 
възнамерявате да готвите. 

4. Поставете тавата за отцеждане в основата. 
5. Сега поставете частите на нагревателната тръба върху основата. 
6. Включете кабела в стандартен електрически контакт, завъртете 

копчето до желаното температурно ниво. Светлинният индикатор ще 
светне, за да покаже, че захранването е включено. 

7. По време на работа светлината ще продължи да се включва и 
изключва, тъй като термостатът регулира температурата. Това е 
нормално. 

 
Регулаторът на температурата се използва за настройка и поддържане на 
температурата на плочата за готвене. Можете да променяте настройката 
на копчето за управление по всяко време и може да пожелаете да го 
направите, в зависимост от видовете храни на плочата за готвене. 
Забележка: Първият път, когато използвате продукта си, той може да има 
лека миризма и малко дим. Това е нормално и обичайно за уреди с 
незалепваща повърхност. 
 
Поддръжка: 
 Никога не използвайте метални прибори, тъй като те ще надраскат 

незалепващата плоча.Вместо това използвайте само дървени или 
топлоустойчиви пластмасови прибори. 

 Никога не оставяйте пластмасови прибори в контакт с горещата 
скара. 

 След употреба изстържете излишната храна през дупките в тава за 



 
отцеждане и след това избършете остатъците с хартиена кърпа, 
преди да продължите със следващата рецепта. 

 
Съвети 
Месо 
 Изберете месо с еднаква дебелина и добро качество. 
 Печете месото на стайна температура, в противен случай ще бъде 

жилаво. 
 За да придадете повече вкус, маринирайте месото си в малко олио 

или вино или с няколко билки в алкохол. Не забравяйте, че това са 
меса, които са най-подходящи за готвене: 

 Говеждо: филе пържола, антрекот, бут, ребра 
 Телешко: котлети 
 Свинксо: пържоли, котлети 
 Агнешко: агнешки бут, най-добри пържоли, пържоли от врат. 

Също и: наденички, черен пудинг, за да не се спукат. 
Кебап 
 Нарежете месото или рибата на 2-3 см кубчета. 
 Маринова се в бяло вино и олио с билки за месо или сушени продукти 

и в олио и лимонов сок за риба. 
Забележка: 
Алкохолът е запалим. 
Злоупотребата с алкохол е вредна за вашето здраве. 

Риба 
 Махнете главите на скумрия или ципура. 

 
Почистване и поддръжка 
Внимание: Преди почистване, се уверете че уреда се е охладил напълно.  
 
1. След като приключите с готвенето, оставете уреда да се охлади 

напълно и след това завъртете копчето за контрол на температурата в 
положение OFF. Изключете уреда от контакта. 

2. Внимателно извадете тавата за отцеждане от основата и изхвърлете 
съдържанието й. Тавата за оттичане може да се почиства на ръка или 
в съдомиялна машина. 

3. Използвайте инструмента за почистване/остъргване, за да отстраните 
всички остатъци от храна от плочата за готвене. 

4. Ако сте готвили морски дарове, избършете плочата за готвене с 
лимонов сок, за да предотвратите прехвърлянето на вкуса на морски 
дарове към следващата рецепта. 

5. Основата на корпуса може да се избърше с влажна кърпа или да се 
потопи във вода за измиване. 
 

Съхранение 
Винаги подсушавайте и сглобявайте скарата преди съхранение. Уверете 
се, че основата, плочата за готвене и тавата са правилно поставени. 
 
 



 
Спесификации 
Напрежение: 230V~50Hz 
Мощност: 1250W 
 
 
 
 
 
 
 

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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