
MANUAL DE INSTRUCTIUNI 
 
GRILL ELECTRIC MOD.: R-256 
 
CITITI SI PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI 
ATENTIE: La utilizarea aparatelor electrice urmatoarele instructiuni de siguranta trebuiesc intotdeauna urmate.  
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE  
Cand utilizati aparate electrice, instructiunile de baza trebuiesc intotdeauna urmate pentru a reduce riscul de 
incendii, electrosoc sau ranirea persoanelor, inclusiv urmatoarele:  
. Cititi toate instructiunile inainte de utilizare.  
. Nu atingeti suprafetele fierbinti. Folositi manerele sau butoanele.  
. Nu scufundati cordonul, stecherul in apa sau alte lichide. Vezi instructiunile pentru curatare.  
. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre copii.  
. Atenta supraveghere este necesara cand aparatul este utilizat in preajma copiilor.  
. Nu lasati aparatul in functiune nesupravegheat.  
. Deconectati de la priza cand nu este utilizat si inainte de curatare. Asteptati sa se raceasca inainte de 
asamblarea si dezasamblarea componentelor si inainte de curatare.  
. Intotdeauna atasati sonda la tava inainte de a conecta la priza. Pentru a deconecta, rotiti butonul de control al 
temperaturii la “OFF”, apoi deconectati. 
. Nu operati un aparat defect. Nu operati cu cordonul, stecherul defect sau daca a fost deteriorata in vreun fel. 
Duceti-l la un centru autorizat service pentru reparare.  
. Nu folositi in aer liber sau in timp ce va aflati intr-o zona umeda.  
. Nu puneti pe sau in apropierea sobelor sau cuptoarelor.  
. Aveti grija cand mutati un recipient ce contine ulei sau alte lichide fierbinti.  
. Aveti mare grija cand aruncati grasimea fierbinte.  
. Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cele indicate in aceste instructiuni.  
. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de catre importator poate cauza raniri.  
. Nu lasati cordonul sa atarne pe coltul mesei sau sa atinga suprafete fierbinti.  
. Conectorul trebuie indepartat de pe aparat inainte de a fi curatat, si aparatul trebuie uscat inainte de utilizare. 
Doar conectorul corespunzator poate fi utilizat.  
. Temperatura suprafetei accesibile poate fi ridicata in timp ce aparatul functioneaza.  
. ATENTIE: Carbuni sau alti combustibili similari nu trebuiesc utilizati la acest aparat.  
UTILIZARE  
Inainte de prima utilizare, vezi INSTRUCTIUNILE DE CURATARE si SFATURI PENTRU INTRETINEREA SUPRAFETEI 
NONDEZIVE  
Conectati la o priza corespunzatoare.   
Setati temperature dorita de la butonul de control al temperaturii OFF/MIN/1/2/3/4/5. 
Ledul indicator se va aprinde.  
Aparatul, la prima utilizare poate emana un anumit miros. Este normal si dureaza putin timp pana isi asigura 
suficienta ventilatie. 
De indata ce temperature setata este atinsa, ledul se va stinge.  
Cand grill-ul s-a racit, se va reincalzi automat. Ledul indicator se va aprinde pan ace temperature setata este 
atinsa din nou.  
Intotdeauna rotiti butonul de control al temperaturii OFF/MIN/1/2/3/4/5 la “OFF”, pentru a opri aparatul. 
Deconectati de la priza, tragand de stecher.  
Tineti grill-ul numai de maner.  
Lasati grill-ul sa se raceasca in locuri unde copiii nu pot ajunge la el.  
ATENTIE: Suprafetele grill-ului sunt fierbinti in timpul utilizarii.  
INSTRUCTIUNI DE CURATARE 
NOTA: Nici o componenta nu trebuie spalata in masina de spalat vase.  
Deconectati si asteptati sa se raceasca inainte de curatare sau mutare.  
Indepartati cablul de alimentare (NU SCUFUNDATI IN APA), stergeti cu un servetel umed, apoi uscati.  
ATENTIE: Recipientul sonda trebuie sa fie intotdeauna uscat inainte de utilizare.  
SFATURI PENTRU INTRETINEREA SI UTILIZAREA SUPRAFETEI NONDEZIVE 
. Pentru a evita zgarierea suprafetei neadezive, nu introduceti obiecte in grill.  
. Utilizati setarea de incalzire medie spre mica pentru cele mai bune rezultate. Temperaturile foarte mari pot cauza 
decolorarea si scurtarea duratei de viata a suprafetei non-adezive. Daca sunt necesare temperature ridicate, 
preincalziti la temperature medie cateva minute.  
. Folositi doar ustensile din plastic, lemn cu grija pentru a nu zgaria suprafata non-adeziva.  
Nu taiati niciodata alimente pe grill. 
. Indepartati petele persistente cu lichid de curatare. 
DACA CORDONUL DE ALIMENTARE ESTE DETERIORAT, TREBUIE INLOCUIT DE CATRE UN CENTRU SERVICE 
AUTORIZAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU 



DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 
 
La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.  
Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii 
speciale de salubrizare. 
Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului 
inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea 
materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de 
mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 

 


