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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
IMPORTANTE

Ghiduri de utilizare, întreținere și instalare a produsului: pentru
siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți toate paragrafele din
manualul de instrucțiuni, inclusiv pictogramele asociate.
Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic la interior. Acesta nu
este destinat a fi utilizat în următoarele aplicaţii, iar garanţia nu se va
aplica pentru:
- bucătării ale personalului din magazine, birouri şi alte medii de lucru;
- ferme;
- de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte locaţii de tip rezidenţial;
- în locaţii de tip pensiune.
Înainte de prima utilizare, eliminați toate materialele de ambalare,
autocolantele și accesoriile din interiorul și exteriorul aparatului.
Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, sau lipsite de experienţă
sau cunoştinţe, exceptând cazul în care acestea sunt supravegheate sau
instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului de o persoană adultă
responsabilă de securitatea lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul şi nu folosesc aparatul drept jucărie.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani şi de
către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori
lipsite de cunoştinţe sau de experienţă, dacă sunt supravegheate sau
au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranţă şi
înţeleg pericolele la care se expun. Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu
se vor efectua de copii, cu excepţia cazului când aceştia au vârsta peste
8 ani şi sunt supravegheaţi.
Nu lăsaţi aparatul şi cordonul de alimentare al acestuia la îndemâna
copiilor cu vârsta sub 8 ani.
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat atunci când acesta se află
în funcţiune.
 Temperaturile de suprafață accesibile pot fi ridicate atunci când
aparatul este în funcțiune. Nu atingeţi niciodată suprafeţele fierbinţi ale
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Recomandări

• Citiți instrucțiunile cu atenție, comune versiunilor diferite, în funcție de accesoriile furnizate împreună cu
aparatul dvs. și păstrați-le la îndemână.
• În cazul în care se produce un accident, clătiți imediat arsura cu apă rece și contactați un medic dacă este necesar.
• Înainte de prima utilizare, se spală plăcile (a se vedea paragraful 5), se toarnă puțin ulei de gătit pe plăci și se șterg
cu o cârpă moale sau cu un prosop de hârtie de bucătărie.
• Poziționați cablul de alimentare cu atenție, indiferent dacă este utilizat un cablu prelungitor sau nu, astfel încât
oaspeții să se poată deplasa liber în jurul mesei, fără să se împiedice de acesta.
• Fumul de la gătit poate fi periculos pentru animalele care au un sistem respirator deosebit de sensibil, cum ar fi
păsările. Se recomandă proprietarilor de păsări să le țină departe de zona de gătit.
• Depozitaţi întotdeauna aparatul într-un loc inaccesibil copiilor.
• Verificați ca ambele fețe ale plăcii să fie curate înainte de utilizare.
• Pentru a preveni deteriorarea plăcilor, folosiți-le numai pe aparatul pentru care au fost proiectate (de exemplu nu le
plasați într-un cuptor, pe aragaz sau pe plita electrică etc).
• Asigurați-vă că plăcile sunt stabile, bine poziționate și corect prinse de aparat. Utilizați numai plăcile furnizate
împreună cu aparatul sau cumpărate de la un centru de service autorizat.
• Folosiți întotdeauna o spatulă de lemn sau de plastic, pentru a evita deteriorarea plăcilor de gătit.
• Utilizați numai piesele sau accesoriile furnizate împreună cu aparatul sau cumpărate de la un centru de service
autorizat. Nu le utilizați la alte aparate sau în alte scopuri.
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aparatului.
Acest aparat nu a fost conceput pentru a putea fi utilizat prin intermediul
unui temporizator extern sau cu un sistem de control de la distanță.
Desfășurați complet cablul de alimentare înainte de conectarea aparatului
la priză.
Dacă este deteriorat cordonul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de
producător sau de agentul său de service, pentru a se evita orice pericol.
A nu se folosi un prelungitor electric. Dacă acceptați răspunderea pentru
acest lucru, utilizați doar un cablu prelungitor care este în stare bună,
are ștecher cu împământare și este potrivit pentru puterea nominală a
aparatului. Luați toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni
împiedicarea oricăror persoane de cablul prelungitor.
Conectați întotdeauna aparatul într-o priză cu împământare.
Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este compatibilă cu
puterea nominală și tensiunea indicate în partea de jos a aparatului.
Utilizați un burete, apă caldă și detergent lichid pentru vase pentru a
curăța plăcile de gătit.
Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare și ștecherul acestuia în apă
ori în orice alt lichid.
AVERTIZARE: Nu încălziți sau preîncălziți fără cele 2 plăci de gătit în
interiorul grătarului.
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Comentarii
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22-23-24
În cazul în care doriți să gătiți mâncare
după diferite gusturi personale,
deschideți grătarul și scoateți mâncarea
când a atins nivelul dorit și apoi
închideți grătarul și continuați gătitul
altor produse alimentare. Programul va
continua ciclul său de gătit până când
ajunge la nivelul "bine făcut".
25 Funcţia de menţinere la cald
Odată ce se ajunge la gătitul "bine
făcut", gătitul este finalizat, aparatul
activează automat funcția de menținere
la cald, indicatorul luminos devine roșu
și aparatul începe să emită semnale
sonore la fiecare 20 de secunde. În cazul
în care produsele alimentare sunt lăsate
pe grătar, acesta va continua să gătească
în timp ce plăcile de gătit se răcesc. Este
posibil să dezactivați semnalul sonor
prin apăsarea butonului "OK".
Notă: sistemul de siguranță va opri
aparatul automat după o anumită
perioadă de timp.

5 Curăţare şi întreţinere
26 Apăsați pe butonul de pornire/oprire
pentru a opri aparatul.
27 Scoateți aparatul din priză.
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2H

28 Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin
2 ore.
Pentru a evita arsurile accidentale, lăsați
grătarul să se răcească bine înainte de a-l
curăța.
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