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ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

• Tüm talimatları okuyun 
• Sadece AC 220-240 Volt ve 50/60 Hz aralığında kullanın. Sadece ev için kullanın. 
• Sıcak yüzeylere temas etmeyin. Tutma kolunu veya tutacakları kullanın. 
• Elektrik çarpması riskinden korunmak için kabloyu, fişi veya pişirme ünitesini suya 

veya başka bir sıvıya sokmayın. 
• Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında 

yakın gözetim gereklidir. 
• Kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişi prizden çekin. Parçaları takmadan veya 

çıkarmadan, cihazı temizlemeden önce soğumaya bırakın. 
• Arızalı veya herhangi bir şekilde hasar görmüş bir cihazı çalıştırmayın. Elektrik 

çarpması riskine karşı Izgara Makinesini asla kendiniz onarmaya çalışmayın. 
İnceleme ve onarım için cihazınızı yetkili bir servise götürün. Yeniden montajının 
yanlış yapılması durumunda, Izgara Makinesinin kullanımı elektrik çarpması riski 
oluşturabilir. 

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar bağlantılarının kullanılması yangına, 
elektrik çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir. 

• Açık havada veya ticari amaçlarla kullanmayın. 
• Güç kablosunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına, sıcak yüzeylere 

temas etmesine izin vermeyin. 
• Gazlı veya elektrikli ocağınız sıcakken veya fırınınız ısıtılmış durumdayken cihazınızı 

üzerilerine veya yakınlarına koymayın. 
• Cihazınızı kullandıktan sonra fişi çekin. 
• Cihazı amacı dışında kullanmayın. 
• Cihazınızı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile 

çalıştırmayın. 
• Sıcak yağ veya diğer sıcak sıvılar içeren bir cihaz taşınırken çok dikkatli olunmalıdır. 

UYARI: 

• Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için onarımlar yalnızca yetkili personel 
tarafından yapılmalıdır. 

• Bu cihaz elektrik çarpması riskini azaltmak için topraklı bir fişe sahiptir. Fiş elektrik 
prizine tam olarak oturmazsa uzman bir elektrikçi ile iletişime geçin. Fişi hiçbir şekilde 
değiştirmeyin veya bir adaptör kullanmayın. 

• Izgara yüzeylerinin yanı sıra cihazın yan ve üst kısımları da çok ısınmaktadır. Temas 
etmekten kaçının. Yanma riski! Sadece tutma kolunu kullanın. 

• Cihaz kullanım sırasında daima yatay olarak yerleştirilmelidir. 
• Bir tehlikeye neden olmaması için hasar görmüş kablo, üretici, yetkili servis veya 

benzeri uzman kişiler tarafından değiştirilmelidir. 
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• Cihazı herhangi bir sıvıya sokmayın. 
• Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeyler yüksek sıcaklıkta olabilir. 
• UYARI: Bu cihazın çalışması için kömür veya benzeri yanıcı yakıtlar 

kullanılmamalıdır. 
• Güvenli kullanım talimatları ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeler 

anlatıldığında, gözetim sağlandığında cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar, düşük fiziksel, 
duyusal veya zihinsel kapasiteli kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

• Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kovasının anlamı: 
• Elektrikli cihazları sınıflandırılmamış kentsel atık olarak çöpe 

atmayın. Ayrı toplama tesislerine götürün. 
• Yerel yönetiminizden atık toplama prosedürleriyle ilgili bilgi alın. 
• Elektrikli cihazların çöpe atılmasıyla zararlı maddeler yeraltı 

sularına karışabilir ve besin zincirine girebilir,bu durum 
sağlığınızı ve refahınızı tehdit edebilir. 

• Cihazınızı yenilemeniz durumunda, satıcı yasal olarak eski cihazınızı imha için en 
azından ücretsiz olarak geri almakla yükümlüdür. 



PARÇALAR 

  

1. Kol 
2. Üst plaka 
3. Tutma kolu 
4. Alt plaka 
5. Yağ haznesi 
6. Ayırma butonu 

7. Kontrol Paneli 
8. Ayar düğmesi 
9. Yapışmaz pişirme plakası 
10. Yükseklik ayar butonu 
11. 180 derece açma butonu 
12. Yapışmaz pişirme plakası 

İLK KULLANIMDAN ÖNCE 

• Tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride tekrar bakmak için saklayın. 
• Bütün ambalajları çıkartın 
• Ilık suyla nemlendirilmiş bir sünger veya bez yardımıyla pişirme plakalarını silerek 

temizleyin. 
• CİHAZI SUYA SOKMAYIN. PİŞİRME YÜZEYLERİNİ DOĞRUDAN SUYUN ALTINA 

TUTMAYIN. 
• Bir bezle veya kağıt havluyla kurulayın. 
• En iyi sonucu elde etmek için pişirme plakalarına biraz yemeklik yağ sürün veya 

pişirme spreyi sıkıp plakaları yağlayın. 

Uyarı: Izgara Makineniz ilk kez ısıtıldığında hafif duman veya koku yayabilir. Bu 
durum birçok ısıtma cihazı için normaldir. Cihaz güvenliği açısından sorun 
oluşturmaz. 



NASIL KULLANILIR? 
İlk kullanımdan önce, cihazın üzerinde yer alan ambalajı ve promosyon 
etiketlerini tamamen çıkarın. Pişirme plaklarının temiz ve tozsuz olduğunu 
kontrol edin. Gerektiği durumda nemli bir bezle silin. En iyi sonucu elde 
etmek için, yapışmaz plakaların üzerine bir çay kaşığı bitkisel yağ dökün. 
Emici bir mutfak havlusuyla silerek plakaların üzerinde yayılmasını sağlayın. 
Fazla gelen yağı havlu ile alın. 

 
Fonksiyon tanıtımı： 
 

Panel Talimatları 

Dokunmatik butonlar açma-kapama butonu, otomatik pişirme butonları (Beş tür yiyecek) 
ve manuel butonlardan oluşur. 
Ayarlama düğmesi ızgara derecesi veya sıcaklık ayarı için kullanılır. Her buton ışıklı 
göstergeye sahiptir. 
Barbekünün üç seviyesi vardır: ORTA PİŞMİŞ ORTA İYİ PİŞMİŞ İYİ PİŞMİŞ 

Kullanma Talimatları: 

Fişi prize takın. Sesli uyarıyı bir kez duyacaksınız. Tüm ışıklar bir kez yanıp sönecek. 
Açma-kapama butonunun ışığı bir kez yanıp sönmeye devam edecektir. 

( 1 ) Açma-kapama butonuna basın. Seçim yapmanıza yardımcı manuel buton ve 

yiyecek türü ışıkları yanar. 

( 2 ) Yiyecek türü butonuna basın. Seçilen yiyecek türü ışığı her zaman açıktır. Kırmızı 

ışık yanıp söner. Ürün ısınmaya başlar ve ısınması yaklaşık 8 dakika sürer. 

 

Ekran Güç ışığı Başlatma ışığı Izgara derecesi 

Ayarlama düğmesi Manuel butonlar Beş tür yiyecek 
Açma-kapama 
butonu / OK 

butonu 



Ön ısınma tamamlandığında üç kere sesli uyarı duyulur. Kırmızı ışık söner 
ve yeşil ışık yanar. Pişirmeye başlayabilirsiniz. 
（3） Üst plakayı açın, yiyeceğinizi yerleştirin ve kapatın. Seçim için 

ayarlama düğmesini çevirin. OK butonuna basın. Ekranda bir geri 
sayım göreceksiniz. 

（4） Pişirme tamamlandığında cihaz 3 kere sesli uyarı verir. Isınma durur. 
Güç ışığı yanıp söner. Diğer tüm gösterge ışıkları söner ve hazır 
konumuna döner. 

Manuel prosedür 
Isı/zamanlama butonuna basın. Ekran ısı derecesini gösterir. Daha sonra 
ayarlama düğmesini çevirerek ısıyı değiştirebilirsiniz. Isı/zamanlama 
butonuna tekrar basın. Ekran zamanlamayı gösterir. Ayarlama düğmesini 
çevirerek zamanı değiştirebilirsiniz. 1 saniye sonra geri sayımı ayarlayın. 
Isı/zamanlama butonuna basarak ısıyı ve zamanlamayı değiştirebilirsiniz. 

Güvenli koruma fonksiyonu 

(1) Cihaz kullanımı bittikten 60 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. 
Tüm göstergeler bir kez yanar ve 3 kere sesli uyarı duyulur. Açma kapama 
buton ışığı yanıp söner. 
(2) Sistem sıcaklık algılama sisteminde anormallik tespit ederse alarm verir. 
Tüm ışıklar yanıp söner. Sesli uyarı duyulur. Güç kapanır. 

Açık ızgara olarak kullanım 
Açık Izgara olarak kullanmak için 180 derece Açma Butonuna basın. 
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• Pişirmeye başlamadan önce Izgara Makinesini temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin. 
Izgara Makinesi düz konumda olmalıdır. Üst plakanın alt plaka ile aynı seviyede 
durması gerekir. Geniş bir pişirme yüzeyi elde etmek için üst ve alt plakalar 
hizalanmalıdır. Izgara Makinesi bu konuma geldiğinde sağ taraftaki gevşetme kolunu 
bulun. 

• Sol eliniz tutma kolundayken sağ elinizle gevşetme kolunu kendinize doğru çekin. 
Kapak tezgah üzerinde düz bir konuma gelene kadar tutma kolunu itin. Siz tutma 
kolunu kaldırıp kapağı kapatana kadar cihaz bu konumda kalacaktır. 

• Burger, biftek, kümes hayvanları, balık ve sebzeleri pişirmek için Izgara Makinesini 
açık ızgara olarak kullanın. Açık ızgarada eşit şekilde pişmeyeceği için kemikli 
tavuğun pişirilmesi önerilmez. 

• Açık ızgara üzerinde pişirme Izgara Makinesinin çok yönlü kullanılmasına imkan verir. 
Izgara için açık konumu kullandığınızda iki kat fazla alana sahip olursunuz. 

• Farklı yiyecek türlerinin tatlarını birbirine karıştırmadan ayrı ayrı pişirme seçeneğinizin 
yanı sıra aynı türden büyük miktar yiyeceği de pişirme imkanınız vardır. Ayrıca açık 
konum farklı kalınlıklarda et türlerini tercihinize göre pişirmenize olanak sağlar. 

Pişirme plakalarını çıkarma 
Plakayı çıkarmak için Ayırma Butonuna basın. 

 

• Izgara Makinesinin her zaman fişini çekin. Pişirme plakalarını çıkarmadan önce 
soğumasını bekleyin. 

• Izgara Makinesini açık veya düz konuma getirin. 
• Ünitenin ön tarafındaki ayırma butonunu bulun. Butona sıkıca basın. Plaka tabandan 

hafifçe ayrılacaktır. Plakayı iki elinizle tutun. Alttaki metal kelepçelerinden dışarı doğru 
kaydırın. Tabandan kaldırın. 



Diğer plakayı aynı şekilde çıkarmak için diğer ayırma butonuna basın. 

TEMİZLİK VE BAKIM 
• Izgara Makinesinin her zaman fişini çekin. Pişirme plakalarını temizlemeden önce 

soğumasını bekleyin. Hafif ılıkken ünitenin temizlenmesi daha kolaydır. Izgara 
Makinesini temizlemek için demonte etmeye gerek yoktur. Izgara Makinesini hiçbir 
zaman suya sokmayın. Bulaşık makinesine yerleştirmeyin. 

• Pişirme plakaları suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
• Yiyecek artıklarını çıkarmak için pişirme plakalarını yumuşak bir bezle silin. Pişmiş 

yiyecek artıklarını temizlemek için üzerlerine deterjanlı ılık su damlatın ve daha sonra 
aşındırıcı olmayan bir bulaşık süngeri ile temizleyin. Ayrıca kurumuş yiyecek 
artıklarının yumuşaması için ızgaranın üzerine ıslak kağıt havlu da koyabilirsiniz. 

• Yapışmaz kaplamaya zarar verebilecek veya kaplamayı çizebilecek aşındırıcı hiçbir 
şey kullanmayın. 

 

• Yiyeceklerin alınması için metal mutfak malzemesi kullanmayın. Yapışmaz yüzeye 
zarar verebilir. 

• Izgara makinesinin dış yüzeyini sadece nemli bir bezle silin. Dış yüzeyi herhangi bir 
aşındırıcı bulaşık süngeri veya bulaşık teli ile temizlemeyin; aksi halde dış yüzeyin 
cilası zarar görür. Suya veya başka bir sıvıya sokmayın. 

• Bulaşık makinesine yerleştirmeyin. 
• Her kullanımdan sonra damlatma haznesini çıkarın ve boşaltın. Hazneyi ılık sabunlu 

suyla yıkayın. Yüzeye zarar verebileceğinden bulaşık süngeri veya sert deterjanlar 
kullanmaktan kaçının. Temiz ve yumuşak bir bezle güzelce temizleyip kurulayın ve 
yerine yerleştirin. 



 

 


