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Описание на продукта 
 
 

 
 

1. Разглобяема грил-плоча  

2. Разглобяема предпазна част (при пръскане на мазнина или вятър) 

3. Топлоустойчиви дръжки 

4. Улеи за изтичане на мазнина 

5. Крачета на грил-плочата 

6. Корпус на основата 

7. Клемна кутия  

8. Температурен сензор за турбо грил зоната  

9. Температурен сензор за грил-плочата 

10.  Място за фиксиране на крачетата на грил-плочата 

11. Панел за работа с барбекюто 

12.  Корито за излишната мазнина 

13.  Прибор за почистване 
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Въведение 
 
За нас е удоволствие, че сте решили да закупите това изключително електрическо барбекю и 
бихме искали да Ви благодарим за Вашето доверие. Лесният му и безопасен начин на 
управление със сигурност ще Ви изпълни с ентусиазъм. За да сте сигурни, че можете да се 
насладите на уреда за дълго време, моля, прочетете внимателно следните инструкции за 
употреба и ги спазвайте. Пазете това ръководството за употреба на безопасно място. Ако 
давате уреда на трети лица, дайте им и всички документа на уреда. Благодарим Ви. 

 
Предназначение 
Уредът е предназначен за домашна употреба. Други приложения или модификации на уреда 
не са препоръчителни и могат да доведат до значителни рискове. За вреди, произтичащи от 
каквито и да е не предназначени употреби, производителят не поема отговорност. Уредът не 
е предназначен за търговска употреба. 

 
Технически данни 
Номинално напрежение:    230 V ~ 50 Hz 
Номинална мощност:    1900 W  

 
Обем на доставката 
Проверете обема на доставката за цялостност, както и за здравина на продукта веднага след 
разопаковане. 

 
Опаковъчен материал 
Не просто изхвърляйте опаковъчните материали, но ги рециклирайте. 
Хартия, картон и опаковки от велпапе трябва да се дават на местата, предвидени за това. 
Пластмасовите опаковъчни материали и фолио също трябва да бъдат изхвърляни на 
предвидените за това места.                                 

                             
Например, при пластмасата, маркировка PE означава полиетилен, кодът 02 за PE-HD, 04 за 
PE-LD, PP за полипропилен, PS за полистирол. 

 

За Ваша безопасност 
 

Забележка: Прочетете всички инструкции и съвети за безопасност. Тяхното неспазване 
може да причини токов удар, пожар и / или лоши наранявания. 
 
• Никога не оставяйте деца без надзор с опаковъчните материали и продукта. Съществува 
опасност от задушаване от опаковъчните материали и опасност за живота от изгаряния. 
Децата често подценяват рисковете. Винаги пазете децата далеч от продукта. Те не бива да 
си играят с него. 
• Лица (включително и деца), които нямат познания или опит с уреда или имат проблеми от 
физически, сетивен или психически характер, не трябва да използват уреда без наблюдение 
от лице, грижещо се за тяхната безопасност.  
• Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи. 
• Изваждайте щепсела от контакта след всяка употреба. Никога не оставяйте шнура да виси 
от ръба на работния плот, за да не бъде уредът случайно съборен. 
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• Поставете уреда върху устойчива на топлина, стабилна и равна повърхност и далече от 
други източници на топлина (печка, газова горелка и др.) Мястото над уреда трябва да бъде 
свободно (поне на 1 метър), както и разстоянието от всички стени трябва да е поне 50 
сантиметра. Безпрепятствена доставка на въздух също трябва да е гарантирана. 
• В никакъв случай не използвайте този уред с външен таймер или отделна система за 
телеуправление. 
• Проверявайте редовно кабела за захранване за повреди и изменения. Не използвайте 
уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени. 
Внимание! Повреден захранващ кабел представлява опасност за живота от токов удар. 
Уреди, които не работят безупречно, или са повредени, трябва незабавно да бъдат проверени 
и ремонтирани само от оторизирани сервизи. 
• Не злоупотребявайте със захранващия кабел, изключвайки уреда. Дръжте захранващия 
кабел далеч от горещи повърхности, остри ръбове и механични сили. Повредени или 
усукани кабели увеличават риска от токов удар. 
• Никога не потапяйте уреда или кабела във вода, за да ги почистите.  
• Този електрически уред отговаря на съответните стандарти за безопасност. В случай на 
признаци на повреда на уреда, захранващия кабел, уплътненията или на стъклото, веднага 
изключете уреда от контакта. Ремонти могат да се извършват само от упълномощени 
специализирани магазини. Неправилните ремонти могат да доведат до значителни 
опасности за потребителя.   
• Всички щети, произхождащи от неспазването на тези бележки, не се покриват от 
гаранцията. 
• Не съхранявайте уреда на открито или във влажни помещения.  
• Използвайте уреда само когато всичките му елементи са в сухо състояние. 
• В случай, че използвате уреда със удължител, се уверете, че: 

- кабелът на удължителя е предвиден за продължително зареждане на поне 16 V; 
- кабелът е инсталиран правилно и безопасно; 
- кабелът на удължителя  не е повреден. 

 
 
Внимание! Опасност от наранявания и пожар!  
Грил-плочата, както и другите части и аксесоари стават горещи по-време на работа с уреда! 
Препоръчваме Ви да използвате ръкавици по време на работа с уреда! 
 
•  Пазете се от гореща пара и гореща мазнина по време на работа с уреда.   
• Не поставяйте леснозапалими предмети върху грил-плочата, като кърпи, салфетки, 
прибори и др.  
• Уредът трябва да е напълно изстинал, преди да махнете грил-плочата, предпазителя или 
преди да местите или чистите уреда. 
•  Не сипвайте студена вода върху плочата по време или малко след работа с уреда. Не 
сипвайте леснозапалими течности върху плочата – уредът не е подходящ за фламбиране.  
• Уредът не е предназначен за употреба с дървени въглища или други горива.  
 
 

 

Преди първоначална употреба 
Преди първата употреба, почистете уреда, както и всичките му части с влажна кърпа и го 
подсушете добре. За по-подробна информация вижте „Почистване и поддръжка”. 

 

Работа с уреда 
 

Незалепващо покритие  
Грил-плочата се отличава с много добро 3-слойно незалепващо покритие.  Покритието се 
почиства много лесно и се характеризира с изключителни незалепващи качества.  
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За да си осигурите дълго запазване на тези изключителни незалепващи качества, се 
придържайте към тези правила:  
• Преди първата употреба, налейте малко мазнина върху кърпичка и забършете горната част 
на грил-плочата с нея.  
• Не използвайте ножове или други остри предмети върху грил-плочата.   
• Не използвайте алуминиеви съдове и съдове за еднократна употреба за готвене върху 
плочата. 
• Не използвайте грил-плочата за фламбиране. 
• Не използвайте метални и остри прибори за обработка на храната (поставяне, обръщане и 
др.) върху плочата.  
• Препоръчваме Ви да използвате прибори от топлоустойчива пластмаса или дърво.  
• Не употребявайте абразивни препарати, спрейове за фурни или киселини за почистване на 
грил-плочата. Препоръчваме Ви да използвате наличния прибор за почистване на по-
упорити замърсявания, след което можете да завършите с влажна кърпа или мека гъба, 
потопена в топла вода и препарат за миене на съдове.  
 
 

Грил – турбо грил зона 
Уредът се отличава с две различни грил зони:  
 

 Оребрена грил зона с турбо грил зона за типичната 
скара. Вторият допълнителен реотан осигурява 
допълнително нагряване, когато е включен. Ето защо, 
тази зона е особено подходяща за приготвяне на 
препечена храна. 

 Плоска повърхност тип Teppanyaki - перфектен за риба, 
морски дарове, зеленчуци, десерти и др. 

 
 

Готвене с ниско съдържание на мазнини 
 
Грил-плотът има и вградени улеи в предната част за изтичане 
на излишната мазнина при готвене. Така, приготвяте храната си 
по здравословен начин, с ниско съдържание на мазнини. Освен 
това, грилът разполага и с подвижен съд, в който се събира 
мазнината. 
Никога не използвайте уреда без коритото за мазнина! 

 
 

Разглобяема предпазна част при пръскане на мазнина или 
вятър 

 
 
Уредът има разглобяема предпазна част при пръскане на 
мазнина или вятър. От една страна, това крило предпазва от 
напръскване с мазнина заобикалящата област, и от друга, 
предпазва грил-плочата от нежелано изстиване поради вятър.  
Никога  не докосвайте тази част, когато скарата е топла! 

 
 

Управление на уреда чрез контролния панел 
 
(А) Регулатор на температурата: 
Температурата може да се регулира в голям обхват. 
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Нива 1 – 2: слабо загряване, за поддържане на топлината на 
храната 
Нива 3 – 4: средно загряване, за нормално готвене 
Нива 5 – 6: интензивно загряване, за препичане, готвене и 
браунинг 
 
- Чрез завъртане на бутона на температурата на дясно, тя се 
повишава; 

- Чрез завъртане на бутона на температурата на ляво, тя се понижава; 
 
(В) Лампа: 
Уредът разполага и с лампа. Променящото се осветление и изгасване на лампата по време на 
работа с уреда показва термостатичната регулация.  
Внимание: Изгасналата лампа не означава, че уредът е изключен.  
 
(С) Ключ за турбо грил зоната: 
Допълнителният загряващ реотан на турбо грил зоната има отделен ключ за 
включване/изключване и по този начин е независим от нормалния температурен регулатор.  
 - за да включите турбо грил зоната, натиснете ключа надолу. Лампата светва. 
- за да изключите турбо грил зоната, натиснете ключа нагоре. Лампата изгасва. 
 
Внимание: Турбо грил зоната винаги трябва да се изключва отделно! 
 
 

Поставяне и сваляне на грил плочата 
 

За да си осигурите безопасна работа с уреда, е важно грил плочата да бъде поставена 
правилно върху корпуса и всички електрически връзки да бъдат абсолютно сухи и чисти.  
Преди да поставите грил плочата върху уреда, се уверете, че той не е включен към ел. мрежа.  

 
Поставяне на грил плочата: 
• Хванете грил плочата за двете дръжки.  
• Улеите за изтичане на мазнина трябва да сочат напред.   
• Позиционирайте грил плочата и я поставете с лек натиск.   
• Уверете се, че всичко е свързано с клемната кутия и че крачетата 
са поставени правилно.  
 

 

Сваляне на грил плочата: 
 
• Хванете грил плочата за двете дръжки и повдигнете грил 
плочата от корпуса. 
• Преди да свалите плочата от основата, изчакайте уреда да се 
охлади.  
 

 
 

Поставяне и сваляне на предпазната част 
 

• За да я поставите, поставете предпазната част върху 
предназначените места в лявата и дясната част в задната част на 
грил-плочата. Натиснете я леко.  
• За да я свалите, просто я повдигнете от грил-плочата.  
• Внимание: не поставяйте / сваляйте предпазната част, докато 
уредът е горещ!  
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Работа с уреда 
 
Внимание! Опасност от наранявания и пожар!  
Грил-плочата, както и другите части и аксесоари стават горещи по-време на работа с уреда! 
Препоръчваме Ви да използвате ръкавици по време на работа с уреда! 
Препоръчваме Ви да използвате прибори от топлоустойчива пластмаса или дърво.  
 
Преди да започнете работа с уреда се уверете, че: 

o Грил-плочата е правилно поставена върху корпуса; 
o Съдът за излишните мазнини е на местото си в корпуса на уреда; 
o Барбекюто е поставено на стабилна и равна основа; 
o Спазени са необходимите предпазни разстояния (отгоре и отстрани); 
o Кабелът е поставен според указанията; 

 
Работа с уреда: 

o Свържете уреда с ел. мрежа. 
o Загрейте предварително грил-плочата: Преди да започнете готвене, загрейте уреда до 

желаното ниво, докато лампата изгасне за първи път. След това, настройте 
регулатора не температурата надясно, до желаното ниво.  

o Ако желаете, включете и турбо грил зоната.  
o Внимателно поставете храната върху грил плочата.  

 
По време на работа с уреда: 

o Чрез завъртане на бутона на температурния регулатор, можете да регулирате 
температурата по всяко време.  

o Ако желаете, включете/изключете турбо грил зоната.  
o Внимавайте улеите за изтичане на мазнина да не се запушат по време на готвене. Ако 

е необходимо, ги почиствайте периодично. С помощта на наличния прибор за 
почистване, замърсявания върху грил плочата се почистват лесно.  

 
След работа с уреда: 

o След постигане на желания резултат  при готвене, изключете уреда – завъртете 
бутона на температурния регулатор наляво, до позиция „0”.  

o Изключете и турбо грил зоната – натиснете копчето нагоре (лампата изгасва). 
o Изключете уреда от ел. мрежа.  
o Вземете храната от грил плочата.  
o Отстранете мазнината, събрала се отдолу в съда. Съдът за излишните мазнини се 

изважда като „чекмедже”. 
o Почиствайте уреда след всяка употреба. За по-подробна информация вижте 

„Почистване и поддръжка”. 
 
 

Съвети за по-вкусна скара 
• Овкусете месото преди да го поставите на скарата; посолете го след това – по този начин се 
запазва сочността на месото. 
• Разрежете наденичките на две, преди да ги поставите на скарата, за да избегнете 
разтваряне или спукване. 
• Месото трябва да бъде нарязано на равни парчета с дебелина 2-3 см, когато се приготвя на 
отворена скара.  
• Месото придобива още по-добър вкус, когато се маринова преди приготвяне. 
• Най-добре е храната да бъде извадена от хладилник 30 минути предварително – по този 
начин се приготвя по-бързо и равномерно.  
• Замразената храна трябва да бъде напълно размразена преди приготвяне.  
• Изберете гарнитурата на ястието, според вкуса Ви. Деликатни сосове, масло с подправки, 
пържени зеленчуци, пресни салати, картофи, чеснови хлебчета са изключително подходяща 
гарнитура към храна, приготвена на скара.  
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Почистване и поддръжка 
 

• Никога не потапяйте уреда и захранващия кабел във вода и не ги почиствайте под течаща 
вода!  
• Преди да почистите уреда, изчакайте уреда и всичките части и аксесоари да изстинат 
напълно! 
• Винаги изключвайте уреда преди почистване!  
• Почистване на грил плочата: 

 Хванете грил плочата за дръжките и я махнете от корпуса; 

 Почистете грубите замърсявания с помощта на наличния прибор; 

 След това, използвайте мека четка и препарат за почистване на съдове и изплакнете с 
вода; 

 Накиснете по-упоритите остатъци с топла вода и препарат; 

 Подсушете напълно след почистване. 
• Почистване на корпуса и на кабела: 

 Забършете корпуса и кабела с влажна кърпа; 

 След това, подсушете напълно. 
• Почистване на останалите части: 

 Почиствайте останалите части с влажна кърпа и препарат за почистване на съдове; 

 Подсушавайте напълно след почистване.  
 
• Не използвайте никакви абразивни препарати или разтворители!  
• Не използвате спрейове за почистване на печки, за да почистите уреда! 
• Никога не използвайте уреди на пара за почистване! 
 
Внимание: Преди всяка употреба, уредът, както и всичките му части, трябва да бъдат 
напълно сухи! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производител: Rommelsbacher – Германия 

Дистрибутор: „Ню Вижън Бутик” ЕООД 
Гр. София, ул. „Иван Багрянов” 19 

Тел: 02 / 962 86 86, 0888 705 116 
 


