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MAXIMA 
GRATAR FRY-TOP ELECTRIC 

 
 
 
 

 

 
MANUAL DE UTILIZARE  

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, AR TREBUI SĂ CITIȚI ACEST MANUAL AL UTILIZATORULUI 
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Introducere 

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Maxima. Pentru a obține beneficiile maxime și utilizarea în 
siguranță a acestui produs, citiți aceste instrucțiuni complet înainte de a încerca să instalați sau să utilizați 
acest produs. 

Toate produsele Maxima sunt fabricate cu mare atenție și sunt certificate CE. Drept urmare, produsele 
noastre îndeplinesc cerințele legale din cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește siguranța, sănătatea și 
mediul. În plus, produsele noastre sunt testate și inspectate înainte de expediere pentru a asigura calitatea și 
siguranța produsului. 

Seria Maxima Electric Grills constă din gratare  electrice de calitate profesionala realizate din oțel inoxidabil și 
alte materiale rezistente la nivel alimentar. Acest lucru face ca ghiozdanele noastre să fie în siguranță, 
întreținere redusă și ușor de utilizat. Grătarele electrice Maxima sunt ideale pentru gătirea cărnii, peștilor, 
legumelor sau ouălor și sunt disponibile în mai multe modele și dimensiuni pentru a se potrivi nevoilor dvs. 
de zi cu zi. 

La Maxima suntem foarte mândri de produsele noastre și suntem dedicați complet să vă oferim cele mai 
bune produse și servicii posibile. Satisfacția dvs. este prioritatea noastră numărul unu. 

Avem încredere că vă va plăcea să utilizați acest produs și vă mulțumim că ați ales echipamentul de 
bucătărie Maxima ca furnizor. Sperăm că veți avea în vedere Maxima pentru achizițiile viitoare.
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ENGLISH 
 

Specificatii 
 

Name Gratare fry top 

Model MGRILL MGRILL ½ GR MGRILL GR MGRILL BIG MGRILL BIG ½ GR 

           Cod 
09300065 09300070 09300072 09300075 09300080 

     Putere 230V / 50Hz /1 Phase 400V / 50Hz / 3 Phase 

Dimensiuni H250 x W560 x D470 mm H250 x W740 x D520 mm 

Greutate 23 kg 27 kg 

Material Otel inoxidabil 

 
 

Norme de siguranță 
 

Această mașină poate fi utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată și proiectată. Producătorul nu este 
responsabil pentru pagubele cauzate de operarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare. 

 

 

 Țineți mașina și mufa electrică departe de apă și de orice alte lichide. În cazul puțin probabil că mașina ar 
trebui să cadă în apă, trageți imediat ștecherul din priză și au verificat mașina de către un tehnician 
certificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca situații care pot pune viața în pericol. 

 Dispozitivul trebuie utilizat doar în interior. 

 Nu mișcați aparatul în timpul funcționării. 

 Nu acoperiți și nu așezați obiecte deasupra aparatului atunci când funcționează. 

  Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa mașinii. 

 Nu introduceți obiecte în carcasa sau deschiderile mașinii. 

 Nu atingeți mufa de alimentare cu mâinile umede sau umede. 

 Nu folosiți mașina după ce a căzut sau este deteriorată în alt mod. Verificați-l și reparați-l de un inginer 
certificat. 

 AVERTIZARE! Nu încercați să reparați singur mașina. Acest lucru poate provoca situații care pot pune viața în 
pericol. 

  Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și nu-l ține departe de 
foc deschis. Pentru a scoate ștecherul din priză, trageți întotdeauna pe fișă și nu pe cablu. 

 Țineți cablul de alimentare departe de raza de operare. Nu așezați covoarele sau izolația termică și nu acoperiți 
cablul.Always keep an eye on the machine when in use. 

 Nu puneți niciodată mâinile lângă părțile mobile ale mașinii. 

 Nu lăsați niciodată copiii să utilizeze mașini profesionale fără supraveghere. 

 Scoateți întotdeauna mufa de alimentare din priză atunci când mașina nu este utilizată. 

 ATENȚIE! Atâta timp cât mufa de alimentare este în priză, aparatul este conectat la sursa de alimentare. 

 Opriți mașina înainte de a scoate mufa de alimentare din priză. 
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 Nu încercați niciodată să deplasați sau să transportați mașina de cablul de alimentare. 

 Nu folosiți dispozitive suplimentare care nu sunt furnizate împreună cu mașina. 

 Evitați supraîncărcarea mașinii. 

 Nu așezați mașina pe partea sa sau cu susul în jos. 

 Instalația electrică trebuie să satisfacă reglementările naționale și locale aplicabile 

 

Prima utilizare 

  Despachetați și inspectați aparatul imediat după primire. Dacă există defecte latente sau deteriorare a 
mașinii, contactați imediat furnizorul. Salvați toate materialele de ambalare în cazul în care mașina 
trebuie să fie returnată sau inspectată de transportator de marfă. 

 Îndepărtați orice folie de protecție de pe toate suprafețele (dacă este cazul). 

 Citiți complet acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să instalați și să folosiți acest produs. În 
caz de îndoială, contactați furnizorul. 

 Dacă mașina dvs. este livrată cu un ștecher turnat din fabrică, puteți conecta aparatul la o priză 
electrică standard. Asigurați-vă că tensiunea mașinii și priza de perete sunt compatibile. Dacă mașina 
dvs. nu este livrată cu un conector mulat din fabrică, atunci trebuie să fie contractat un inginer electric 
calificat pentru a conecta unitatea la sursa de alimentare. 

 Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, se recomandă curățarea aparatului conform 
instrucțiunilor menționate în capitolul „Curățare și întreținere”. 

 ATENȚIE! Când încălziți aparatul pentru prima dată, nu întoarceți imediat la temperatura maximă. Acest 
lucru poate provoca decolorarea suprafeței grătarului. În schimb, acționați aparatul la 100 ° C o perioadă 
sau până când toate reziduurile de ulei sunt evaporate. În timpul acestui proces, poate exista o dezvoltare a 
fumului, acest lucru este normal.
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Instalare 
 

1. Mașina trebuie să fie poziționată pe o suprafață plană și stabilă. 

2. Alegeți o suprafață în care mașina să nu fie expusă la lumina directă a soarelui sau aproape de o sursă 
directă de căldură, cum ar fi aragaz, cuptor sau calorifer. 

3. tunci când poziționați aparatul, mențineți o distanță de 10 cm (4 inci) între aparat și pereți sau alte 
obiecte pentru ventilație și ușurință în utilizare. 

4. Conectați mufa de alimentare în priza principală. 

Operațiune 

 Porniți aparatul cu ajutorul butonului „ON / OFF” situat în față (indicatorul luminat). 

 Ungeți suprafața grătarului cu ulei de gătit. Nu folosiți aparatul fără ulei de gătit. 

 Selectați temperatura dorită folosind cadranul de control al temperaturii situat în față. Lampa indicatoare 
va rămâne aprinsă în timpul procesului de încălzire. Când temperatura selectată a fost atinsă, indicatorul 
se va întuneca. 

 Așezați produsul pe grătar și gătiți după dorință. 

 Când nu este folosit, setați temperatura la minim, opriți și deconectați aparatul 

 Se recomandă curățarea aparatului zilnic. (vezi capitolul „Curățare și întreținere”). 

Depanare 

Următoarea privire de ansamblu vă va ajuta să înțelegeți panoul de control și posibilele probleme. Cu toate acestea, 
numai inginerii calificați ar trebui să încerce să deschidă sau să repare mașina. Contactați furnizorul dvs. dacă aveți 
îndoieli. 

 
Probleme Cauza posibila Soluție posibilă 

Aparatul nu funcționează.  Aparatul este oprit. 
 Alimentarea cu energie 

electrică este întreruptă. 
 Tensiunea nu este corectă. 
 Defect necunoscut 

 Porniți aparatul. 
 Verificați sursa de alimentare, 

conectați cablul de alimentare. 
 Utilizați o sursă de alimentare 

compatibilă. 
 Apăsați butonul „RESET” situat 

în partea din spate a mașinii. 
Contactați furnizorul dacă acest 
lucru nu rezolvă problema.. 

Aparatul este pornit, dar nu se 
încălzește (indicatorul luminos). 

 Temperatura setată la minim. 
 Regulatorul de temperatură 

este stricat. 
 Elementul de încălzire este 

stricat. 

 Reglați setarea temperaturii. 
 Înlocuiți piesa. 
 Înlocuiți piesa. 

Temperatura nu poate fi reglată.  Regulatorul de temperatură 
este stricat. 

 Înlocuiți piesa. 

Aparatul funcționează, dar 
indicatorul nu este aprins. 

 Indicatorul este stricat  Înlocuiți piesa. 
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Curățare și întreținere 
 

 Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către ingineri certificați. 

 Verificați și curățați regulat aparatul, piesele și accesoriile acestuia (dacă este cazul). 

 Verificați în mod regulat deteriorarea mufei și cablului de alimentare. Dacă este deteriorat, nu folosiți aparatul. 
În schimb, reparați-l de un inginer electric certificat. 

 Opriți întotdeauna și deconectați alimentarea înainte de întreținere. 

 ATENȚIE! Aparatul poate fi fierbinte. Lăsați-l să se răcească înainte de curățare sau întreținere. 

 Vă recomandăm să purtați mănuși de protecție la curățare. 

 Îndepărtați reziduurile majore de gătit folosind un răzuitor, o perie sau. 

 Încălziți aparatul la 75 ° C și turnați o cantitate mică de apă pe suprafața grătarului. Continuați să zgâriați / 
să periați suprafața pentru a îndepărta mai multă murdărie tenace. În acest proces poate fi utilizat și un 
detergent ușor sigur pentru alimente. Repetați procesul dacă este necesar. 

 Goliți și curățați tava de picurare atunci când este necesar. 

 În cele din urmă, curățați suprafața și exteriorul cu o cârpă umedă. Uscați întotdeauna aparatul și 
accesoriile după curățare folosind o cârpă moale. 

 ATENȚIE! Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau abrazivi. Nu folosiți solvenți sau agenți de 
curățare pe bază de benzină. Unii agenți de curățare pot lăsa reziduuri dăunătoare sau pot provoca 
deteriorarea mașinii. 

 ATENȚIE! Nu scoateți niciodată mașina în jos sau nu o scufundați în apă sau în orice alt lichid, în schimb 
ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă. Nu folosiți un abur pentru curățarea aparatului 

 

Depozitare 
 

 Asigurați-vă că aparatul este curățat corect înainte de depozitare. 
 

 Rotiți cablul de alimentare și puneți-l departe. 
 

 Depozitați într-un loc rece și uscat. 

Eliminare 
 

Când aruncați aparatul, faceți acest lucru în conformitate cu reglementările locale, de stat și naționale. 
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