
 

Инструкция за безопасност и употреба на 
парти грил ESPERANSA 

ES-1015-PG 
Моля, преди да пристъпите към работа с уреда прочетете внимателно 

настоящата инструкция за употреба! 

 
 
Уважаеми клиенти, 
 

Благодарим Ви за направения избор. Надяваме се, че нашият парти 
грил е това, което Ви е нужно.  

Прочетете настоящата инструкция внимателно преди да 
пристъпите към първоначална работа с уреда, за да се запознаете 
обстойно с това как да работите с него и как да предотвратите 
случайни наранявания или други инциденти. 



Предназначение на уреда 
• Този уред е предназначен само за домашна употреба в бита; 
• Употребата на уреда извън бита води до не уважаване на 

гаранцията, защото е нарушение на гаранционните условия, 
описани в гаранционната карта, придружаваща уреда. 

• ВНИМАНИЕ! Приспособления, различни от тези, доставени с уреда, 
трябва да имат инструкции за безопасната им употреба! 

Инструкции за безопасност 
• Прочетете внимателно настоящата инструкцията и я запазете за 

бъдещи справки; 
Следващата информация е особено важна при разопаковане на уреда: 

• Опасност от задушаване при малки деца! Съхранявайте 
опаковката (найлонови торбички, стиропори и др.) далеч от деца! 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте в близост до пълни вани, мивки 
или други съдове и контейнери пълни с течност. Забранено е 
уредът да се използва в помешения с повишена влажност и на 
места, където може да бъде изложен на въздействието на 

капеща или пръскаща вода; 
• Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност; 
• Информацията за работното напрежение, описано върху етикета 

на уреда, трябва да съвпада с това във Вашия дом; 
• Всички електрически дейности трябва да бъдат извършвани само 

от квалифициран електротехник; 
• Уверете се, че захранващият кабел не е прищипан от врата на 

някой шкаф или не докосва горещи повърхности. Това може да 
повреди изолацията на кабела; 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дървени въглища или подобни лесно запалими 
горива не трябва да се използват с този уред; 

• Този уред не е предназначен за използване с помощта на външен 
таймер или отделна система за дистанционно управление; 

• Не използвайте ако уредът, захранващият кабел или щепселът са 
повредени или дефектни; 

• Контактите, към които се включва уреда, задължително трябва да 
имат заземяващи пластини (тип Шуко) ; 
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• Ако уредът е дефектен или захранващият кабел е скъсан или 
повреден, то уреда трябва да се занесе в оторизирания сервиз 
вписан на гърба на гаранционната Ви карта. Само оторизиран 
техник има право да поправя уреда и само той разполага с 
оригинални резервни части за него; 

• ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ! Не покривайте и не поставяйте 
върху уреда никакви предмети или материали! 

• Уредът трябва да се експлоатира върху негорима подложка и да 
отстои от горими предмети на разстояние не по-малко от 55 см. 

• Забранява се работата на уреда без наблюдение и ползването му за 
отопление; 

• ВНИМАНИЕ! Температурата на достъпните повърхности може да 
бъде висока, когато уредът работи! 

• Никога не опитвайте да ремонтирате уреда сами! 
• ОПАСНОСТ! Този уред може да бъде използван от деца не по-малки 

от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или 
умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, ако те са 
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по 
безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. 
Почистването и обслужването от потребителя не трябва да се 
извършва от деца, освен ако те са по-големи от 8 години и са под 
наблюдение. 

• ОПАСНОСТ! Не позволявайте деца да си играят с уреда. Пазете уреда 
и неговия захранващ шнур далеч от деца по-малки от 8 години. 

• Правилното поддържане на уреда е гаранция за добър външен вид и 
продължителна  употреба; 

• Капакът, металната решетка, тавичката и дръжката на 
тавичката се измиват под течаща вода с миещи препарати, след 
което се подсушават; 

• След употреба вътрешните стени на камерата се почистват с 
мека кърпа навлажнена със сапунена вода и подсушават със суха 
кърпа; 

• Нагревателят никога не трябва да се почиства с препарати за 
миене, а само със сухо изтриване; 

• Съхранявайте уреда на сухо и безопасно място, далеч от деца. 
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Преглед на продукта 
Описание на елементите: 
1.Капак; 
2. Нагревател с дръжка и шнур; 
3. Тяло (камера);  
4. Метална решетка; 
5. Тавичка; 
6. Дръжка за тавичката. 

Преди първа употреба 
• Премахнете всички опаковъчни материали; 
• Уверете се, че уредът не е повреден (счупен); 
• Нагревателят с дръжката се монтира към тялото на грила с винт 

М4х10, шайба подложка М4 и гайка М4. 

Работа с уреда 
1. Включете щепсела в контакта; 
2. Предварителното време за загряване на 

уреда преди употреба е около 2-5 
минути; 

3. По време на работа тавичката трябва 
да бъде поставена в камерата за печене; 

4. При долно печене металната решетка трябва да се постави в 
тавичката и капакът трябва да бъде затворен (фиг.1); 

5. При горно печене, капактът се снема и металната решетка се 
поставя над нагревателя, като се закрепва за тялото (фиг.2); 

6. След употреба уредът се изключва чрез изваждане на щепсела от 
контакта. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Производителят, вносителят и търговецът продали 
Ви уреда не носят отговорност за вреди или наранявания, причинени в 
резултат на неправилно или небрежно използване, боравене или 
почистване на уреда. 

 4 


