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INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ
Instrucţiuni importante de siguranţă
NERESPECTAREA ACESTOR ATENŢIONĂRI, AVERTISMENTE ŞI RECOMANDĂRI
POATE CAUZA RĂNIREA SAU DECESUL
* SIMBOLURILE DE SIGURANŢĂ (*) vă vor alerta despre informaţiile importante de
SIGURANŢĂ.
* Cuvintele de semnalizare PERICOL, AVERTISMENT sau ATENŢIE vor fi utilizate
împreună cu SIMBOLUL DE SECURITATE (*).
* PERICOL va identifica cel mai grav pericol.
* Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de siguranţă conţinute în acest Ghid de Utilizare.
* PERICOL
* Nerespectarea acestor Pericole, Avertismente şi Atenţionări conţinute în prezenul
Manual de Utilizare poate cauza rănirea gravă sau decesul, sau risc de incendiu sau
explozie, cauzând pagube materiale.
* Nu utilizaţi înăuntru! Acest grătar este proiectat doar pentru utilizare exterioară. Dacă
este utilizat înăuntru, fumul toxic se va acumula şi cauza rănirea gravă sau decesul.
* Utilizaţi acest grătar doar afară într-o zonă bine ventilată. Nu utilizaţi într-un garaj,
clădire, gang sau altă zonă închisă.
* Nu utilizaţi acest grătar sub nicio construcţie inflamabilă.
* ATENŢIE! Nu utilizaţi spirt sau benzină pentru aprinderea sau re-aprinderea
grătarului! Utilizaţi doar brichete conforme cu standardul EN 1860-3.
* Asamblarea neadecvată poate fi periculoasă. Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de
asamblare din acest manual. Nu utilizaţi grătarul decât dacă toate componentele sale
sunt fixate. Asiguraţi-vă că fie colectorul de cenuşă este bine fixat de picioare
dedesubtul vasului grătarului, fie colectorul de mare capacitate de cenuşă este ataşat,
înainte de aprinderea grătarului.
* Nu adăugaţi lichid de aprindere cărbune sau cărbune impregnat cu lichid de aprindere
cărbune peste cărbunele fierbinte sau cald. Închideţi cu capacul existent recipientul cu
lichid de aprindere după utilizare, şi plasaţi-l la distanţă sigură departe de grătar.
* Nu utilizaţi motorină, alcool sau alte lichide puternic inflamabile pentru a aprinde
cărbunele. Dacă utilizaţi lichid de aprindere cărbune, îndepărtaţi orice urmă de lichid
care s-a scurs prin orificiile de ventilaţie de dedesubt, înainte de aprinderea cărbunelui.
* AVERTISMENT! Păstraţi copiii şi animalele la distanţă. Nu permiteţi prezenţa copiilor
sau animalelor nesupravegheate în apropierea grătarului încins.
* ATENŢIE! Acest grătar va deveni foarte încins, nu îl deplasaţi în timpul utilizării. Lăsaţi
grătarul să se încingă înainte de a-l muta.
* Nu utilizaţi acest grătar în apropierea unui material inflamabil. Materialele inflamabile
includ, dar nu se limitează la lemn sau punţi, verande sau intrări acoperite din lemn
tratat.
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* Nu îndepărtaţi cenuşa până când cârbunele nu a ars complet şi este stins, iar grătarul
s-a răcit.
* Nu purtaţi îmbrăcăminte cu mâneci lungi care atârnă când aprindeţi sau folosiţi acest
grătar.
* Nu utilizaţi grătarul în vânt puternic.
* AVERTISMENT
* Păstraţi grătarul pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă.
* Îndepărtaţi capacul de la grătar când aprindeţi cărbunii.
* Nu atingeţi niciodată alimentele preparate sau cărbunii, cenuşa sau grătarul dacă
acestea sunt încinse.
* Nu utilizaţi apă pentru a controla aprinderea sau pentru a stinge cărbunii, aceasta
poate afecta finisajul de porţelan. Astupaţi parţial orificiile de ventilaţie de jos şi plasaţi
capacul este vas.
* Stingeţi cărbunii când aţi terminat de gătit. Închideţi toate orificiile după fixarea
capacului pe vas.
* Trebuie să purtaţi întotdeauna mănuşile de grătar când gătiţi, reglaţi orificiile de
aerisire, adăugaţi cărbunele şi manevraţi termometrul sau capacul.
* Utilizaţi ustensilele de grătar adecvate, cu mânere lungi, rezistente la căldură.
* Anumite modele pot include caracteristică de suport capac.
Suportul de capac este utilizat pentru a fixa capacul când verificaţi sau întoarceţi
alimental preparat. Nu utilizaţi suportul de capac ca mâner pentru a ridica sau deplasa
grătarul. Pentru modelele fără această caracteristică, utilizaţi cârligul din interiorul
capacului pentru a agăţa capacul pe lateralul vasului de grătar. Nu aşezaţi un capac
fierbinte pe covor sau iarbă. Nu agăţaţi capacul de mânerul vasului.
* Nu aruncaţi niciodată cărbuni fierbinţi în locuri în care se poate păşi peste ei sau unde
există pericol de incendiu. Nu aruncaţi niciodată cenuşa sau cărbunele înainte ca
acestea să fie complet stinse.
* Păstraţi zona de gătit lipsită de vapori şi lichide inflamabile, precum motorină, alcool,
etc. şi materiale combustibile.
* Manevraţi şi depozitaţi cu atenţie starterele electrice fierbinţi.
* Păstraţi firele şi cablurile electrice la distanţă de suprafeţele fierbinţi ale grătarului şi de
zonele cu trafic intens.
* Utilizarea de alcool, medicamente prescrise sau neprescrise pot afecta capacitatea
consumatorului de a asambla adecvat sau opera în condiţii de siguranţă grătarul.
* Acest grătar nu este destinat a fi instalat în sau pe vehicule recreaţionale şi/sau bărci.
* Acest grătar nu este destinat pentru încălzire şi nu trebuie utilizat niciodată în acest
scop.
* ATENŢIE
* Acoperirea vasului cu folie de aluminiu va bloca fluxul de aer. În schimb, puteţi folosi
un vas pentru a capta picăturile de grăsime scurse din carne când preparaţi astfel de
alimente.
* Utilizarea obiectelor ascuţite pentru a curăţa grătarul sau îndepărta cenuşa poate
deteriora finisajul acestuia.
* Utilizarea curăţitoarelor abrazive pe grătar va deteriora finisajul.
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* Grătarul trebuie curăţat bine în mod regulat.
SIMBOLURI

AVERTISMENT! Suprafaţă fierbinte.
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