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2. КНОПКА: міцна лита металева ручка регулює кришку залежно від товщини 
продуктів                                                                                                              
3. Знімні пластини: з антипригарним покриттям, можна мити в посудомийній 
машині                                                                                           

 Ідеальні для приготування на грилі стейків, гамбургерів, курки та овочів                                                                                                
4. ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ: регулювання температури                                                                                                       
5. ПІДДОН: для жиру, можна мити в посудомийній машині
6. Важіль: дає змогу відкидати кришку для приготування їжі в пласкому положенні
7. Кнопки для зняття пластин: натисніть, щоб звільнити та зняти пластини

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ: 
Підготувавши пристрій до роботи, поверніть регулятор ліворуч, щоб вибрати 
функцію «Гридль», або праворуч, щоб вибрати функцію «Гриль/паніні», залежно від 
того, що ви збираєтеся готувати. Засвітиться зелений індикатор, вказуючи, що 
живлення ввімкнуто.
Якщо ви збираєтеся використовувати пристрій як плаский гриль або гридль, але вам 
не потрібна вся поверхня, використовуйте нижню пластину.
Для досягнення робочої температури може знадобитися до 8 хвилин, залежно від 
встановленого рівня температури. Коли терморегулятор досягне робочої 
температури, всередині вибраного елемента керування засвітиться зелений 
індикатор, вказуючи, що пристрій готовий до використання. Під час роботи пристрою 
індикатор вмикатиметься та вимикатиметься, оскільки терморегулятор 
регулюватиме температуру. Це нормальне явище.
Регулятори температури використовуються для встановлення та підтримання
температури поверхні для приготування. Ви можете змінити налаштування будь-коли
під час приготування, залежно від типу продуктів.
Завжди будьте обережні під час використання пристрою. Щоб відкрити пристрій, 
візьміться за чорну пластикову частину ручки. Ця частина ручки не нагрівається під 
час приготування.
Ручки виготовлені з литого алюмінію та нагріваються під час використання. Не 
торкайтеся їх під час або одразу після приготування.
Корпус пристрою нагрівається під час використання.
Кришка виготовлена з нержавіючої сталі та сильно нагрівається; не торкайтеся її під
час або одразу після приготування. Якщо вам потрібно відрегулювати кришку, 
обов'язково використовуйте прихватку, щоб не обпектися.
Нижня частина корпусу зроблена з пластику та не нагрівається сильно. Якщо вам 
потрібно перемістити пристрій під час приготування їжі, беріть його тільки за основу. 
Не торкайтеся кришки.
Дайте пристрою охолонути (не менше 30 хвилин).

Використання
УВАГА: не використовуйте цей пристрій для приготування або розморожування 
заморожених продуктів. Перед початком приготування всі продукти повинні бути 
повністю розморожені.

ПРИМІТКА: під час першого ввімкнення гриля допускається поява невеликої 
кількості диму. Це нормальне явище.

1. Підключіть гриль до електромережі. « » Коли ви торкнетеся кнопки, вона 
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