
Инструкции за употреба Грил GR 556 A

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 МОД. GR 556 А        230 V~            50 Hz     2.500 W

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Щекер
2. Селектор за температурата
3. Светлинен индикатор
4. Гнездо на щекера
5. Въртяща поставка 
6. Грил с керамично покритие
7. Тавичка за събиране на отделения сос

ВНИМАНИЕ

• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на 
уреда и ги запазете за бъдещи справки. 

 Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те създават потенциална 
опасност.
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 Не  включвайте  уреда  към  мрежата,  преди  да  проверите,  дали  посоченото  на  табелката  с 
техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.

 Уверете се, че щепселът е заземен по съответен начин.
 Не оставяйте уреда без надзор по време на ползване.
 Вземете мерки, кабелът да не допира до нагорещени повърхности.
 Пазете от деца.
 Уредът трябва да бъде задължително поставян върху устойчива на топлина повърхност.
 Уредът трябва да бъде разполаган далеч от пердета или други запалими материали.
 Този уред е предназначен само за домашна употреба.
 Използвайте задължително приложения щекер. Не използвайте щекери от различен тип.
 Включвайте щепсела на захранващия контакт към електрическата мрежа, само когато щекерът 

му е свързан към уреда. 
 МНОГО ВАЖНО: Не потапяйте щекера и захранващия кабел във вода или други течности.
• При изключване на захранващия кабел от електрическия контакт, хванете и изтеглете от 

щепсела, никога не дърпайте самия кабел.
 Уредът не бива да бъде използван на открито.
 Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

• Преди  да  използвате  грила  за  пръв  път,  почистете  с  влажна  кърпа.  След  това,  подсушете 
грижливо и намажете с малко олио с помощта на кърпа или кухненска хартия. 

• Наливайте по малко олио в грила преди всяка негова употреба.
• Поставете уреда върху равна и топлоустойчива повърхност.
• Тавичката (7)  трябва да бъде поставена на мястото си,  в противен случай сосът и мазнината, 

отделени при готвенето ще се разлеят върху повърхността, върху, която е поставен грила.
• Ако желаете, можете да наклоните грила, за да направите по-лесно събирането на мазнината. За 

да стане това, завъртете въртящата поставка (5) докрай и оставате грила в това положение. 
• Вкарайте щекера (1) в предвиденото за него гнездо (4). Селекторът за температура (2) трябва да 

бъде установен на най-висока степен.
• Завъртете селектора  за  температурата  (2)  в  желаното  положение,  в  зависимост  от  вида  на 

храната, която искате да приготвите. Използвайте като референция на избраната температура 
положението  на  контролния  светлинен  индикатор  (3).  Препоръчваме  първоначално  да 
установите  селектора  в  най-високото  му положение,  за  да  позволите  на  грила  да  достигне 
възможно най-бързо подходяща температура. След това, можете да промените положението на 
селектора, ако смятате, че е необходимо. 

• Включете  уреда  към  електрическата  мрежа.  Светва  контролният  индикатор  (3).  Когато 
контролният светлинен индикатор угасне, грилът е достигнал избраната температура.

• Поставете храната на грила (6).
• Задължително  използвайте дървени прибори  за  да  местите  или обръщате  храната. 

Използването  на  вилици или  други  метални  прибори може  да  доведе  до  надраскване  на 
повърхността на уреда.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

 Преди да пристъпите към почистване,  изключете уреда от електрическата мрежа и извадете 
щекера от неговото гнездо.
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 Не чакайте  грилът  да  изстине  напълно.  Почистването  на  повърхността ще  бъде  по-лесно, 
когато  грилът  е  все  още топъл.  Достатъчно  е  да  използвате  леко  навлажнена  кърпа и при 
наличие на трудни за отстраняване замърсявания, те могат да бъдат почистени с кърпа, напоена 
с малко олио.

 За  почистване  можете  да  използвате  сапун  и  вода,  след  което  изплакнете  внимателното 
изплакване.
Важно:  Ако  случайно  сте  потопили  уреда  във  вода или  сте  го  изплакнали  с голямо 
количество вода, трябва да подсушите основата на конектора (4) и щифтовете, преди да го 
използвате отново.

 Не използвайте абразивни и химически  препарати или метална тел за почистване. Те могат да 
повредят защитното покритие.

 Тавичката (7) може да бъде почистена с вода и препарат за машина за миене на съдове. 
 Щекерът задължително трябва да бъде почистван със суха кърпа. Не се допуска потапянето му 

във вода.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да  става в съответствие с местните наредби за 
отпадъците.
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