
cecOt,ec 

Rock'nCiriLL 1000 W 

Parrilla electrica/Contact grill/Гриль електричний
/Гриль электрический

Manual de instrucciones 

lnstruction manual 

Інструкція з експлуатації
Руководство по
эксплуатации 





ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad    / 4
2. Piezas y componentes   / 5
3. Antes de usar    / 5
4. Funcionamiento    / 5
5. Limpieza y mantenimiento   / 6

8. Garantía y SAT    / 7

INDEX

1. Safety instructions / 8

5. Cleaning and maintenance / 10

7. Disposal of electrical appliances      / 10

 / 13
 / 13
 / 14
 / 14

 / 15
 / 15

ЗМІСТ

1. Інструкція з безпечної експлуатації
2. Компоненти пристрою
3. Перед першим використанням
4. Експлуатація пристрою
5. Очищення та обслуговування пристрою
6. Технічні характеристики
7. Екологія і переробка
8. Сервіс і гарантія

 / 20
 / 20
 / 21
 / 21

 / 22
 / 22

 / 19

 / 22



ESPAÑOL

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual 

para referencias futuras o nuevos usuarios.

· Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

· Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

este implica.

· No use el producto bajo las siguientes circunstancias:



ESPAÑOL

tiempo.

o guardarlo.

· Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar seco y seguro cuando no vaya a

ser usado.

1. Asa

2. Cubierta

3. Luz indicadora

4. Pestillo de cierre y apoyo

5. Pies de apoyo

6. Recogegrasas

7. Placas calefactoras

el grill de su caja y guarde la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro,

NOTA:

seguridad del producto.



ESPAÑOL

alcance la temperatura de nuevo.

gusto.

lavavajillas.

· No lave el producto en el lavavajillas.

· Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

Referencia del producto: 03023

Potencia: 1000 W

medioambiente. 
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de diferente categoría.

autoridades locales.

atribuible al consumidor.



ENGLISH

WARNING:

WARNING:

use. Do not use it outdoors.

cause injuries or damage.
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5. Legs

6. Drip tray

NOTE:

safety of your appliance.



ENGLISH

Product reference: 03023

Made in P.R.C. | Designed in Spain



ENGLISH

situations:

covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, 



УВАГА: якщо гриль ненавмисно впав у воду, негайно вимкніть його від електрики. Не 
діставайте його з води.

УВАГА: не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а 
також в разі якщо пристрій несправний або впав або був пошкоджений будь-яким 
іншим чином.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням пристрою. Збережіть 
цю інструкцію з експлуатації в майбутньому або для нових користувачів.

1. Інструкція з безпечної експлуатації

• При використанні пристрою необхідно строго дотримуватися всіх інструкцій з техніки 
безпеки.
• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці 
пристрою і що розетка заземлена.
• Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, даний пристрій обладнано 
вилкою з заземленням, в разі якщо вилка нещільно вставляється в розетку або розетка 
нещільно прилягає до стіни, зверніться до кваліфікованого електрика. Не вносьте 
самостійно ніяких змін в електровилки і в кабель живлення.
• Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або будь-яку 
іншу рідину, а також оберігайте електричні з'єднання контактів з водою. Переконайтеся, 
що ваші руки сухі перед тим, як брати в руки електровилки або включати пристрій.

• Регулярно перевіряйте кабель живлення зарядного пристрою на наявність видимих 
пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційної сервісною 
службою Cecotec, щоб уникнути будь-якого типу небезпеки.

· Не перекручуйте, не згинайте, не напружуйте і не пошкоджуйте кабель живлення будь-
яким способом. Захищайте його від гострих кутів і джерел тепла. Не дозволяйте йому 
торкатися гарячих поверхонь. Не дозволяйте кабелю звисати з краю робочої поверхні 
або стільниці.
· Пристрій не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої 
системи дистанційного керування.
• Не користуйтесь і відключайте пристрій від мережі, коли він не використовується і перед 
його чищенням. Тягніть за вилку, а не за кабель, щоб від'єднати пристрій від розетки.
• Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання. Він не призначений 
для комерційного або промислового використання.
• Не використовуйте будь-які аксесуари, що не були рекомендована компанією Cecotec, 
так як вони можуть викликати пошкодження пристрою або нанести фізичні травми 
користувачеві.
• Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти старше 8 років, 
можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом 
дорослих.
• Пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливими або 
розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є 
постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, 
і користувач розуміє всі ризики використання.
• Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм. Дорослі повинні 
уважно спостерігати за дітьми, коли пристрій використовується дітьми або поруч з ними.

УКРАЇНСЬКА
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• Зберігайте пристрій і його кабель живлення в недоступному місці для дітей у віці до 8
років.
• Встановлюйте пристрій на суху, стійку, пласку, термостійку поверхню.
• Не використовуйте пристрій при наступних обставинах:

- На газовій або електричній плиті або поруч з нею, в печах з підігрівом або поблизу 
відкритого вогню.
- На іншій м'якій поверхні (таких як килими) або там, де вони можуть перекинутися під 
час використання.
- На відкритому повітрі або в місцях з високим рівнем вологості.
- Поруч з легкозаймистими матеріалами або під ними (наприклад, штори, серветки, 
настінні килими, рушники і т. д.) або під настінними шафами. 

• Очищення і технічне обслуговування повинні виконуватися відповідно до даних в 
посібнику з експлуатації для того, щоб пристрій коректно працював. Вимкніть і відключіть 
пристрій від мережі перед тим, як ви збираєтеся переміщати і чистити його.
• Дайте пристрою повністю охолонути перед очищенням і зберіганням.
• Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми.
• Зберігайте пристрій і інструкцію по експлуатації в безпечному і сухому місці, коли ви не 
користуєтеся пристроєм.
• Температура відкритих поверхонь пристрою може бути високою під час використання і
може викликати опіки. Не торкайтеся до гарячих поверхонь пристрою під час 
використання або відразу після використання. Для переміщення пристрою 
використовуйте його ручки.
• Ми не несемо відповідальності за можливі збитки або травми, отримані в результаті
неправильного використання або недотримання даного посібника з експлуатації. 

2. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

1.Ручка
2.Корпус
3.Световой індикатор
4.Блокувач і тримачі
5.Ніжки
6.Лоток для збору крапель
7.Варильні пластини

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Цей пристрій було упаковано для захисту від пошкоджень при транспортуванні. Зніміть 

упаковку пристрою і зберігайте її в надійному місці, оригінальна упаковка зможе 

захистити пристрій і його аксесуари від пошкодження при можливому майбутньому 

транспортуванні. У разі утилізації упаковки, переконайтеся, що ви утилізуєте її

належним чином. 

• Очистіть нагрівальні пластини вологою губкою або тканиною.

• Протріть їх насухо тканиною або паперовим рушником.

• Для досягнення найкращих результатів злегка змастіть нагрівальні пластини 

невеликою кількістю рослинного масла.
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ПРИМІТКА: може з'явиться легкий запах або дим при першому використанні гриля, це 
викликано надлишком мастильних матеріалів в процесі виробництва. Дана ситуація не 
впливає на безпеку роботи вашого пристрою.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

• Закрийте прес-гриль і підключіть його до електромережі. Ви помітите, що включився 

світловий індикатор, вказуючи на те, що гриль почав нагріватися.

• Це займе близько 3 хвилин, для досягнення температури приготування. Далі індикатор 

згасне.

• Під час використання прес-гриль, покладіть бутерброд, м'ясо або іншу обрану вами їжу 

на нижню варильну пластину.

• Закрийте прес-гриль. Світловий індикатор включиться і знову вимкнеться, як тільки 

досягне необхідної температури.

• Приготування займає від 3 до 8 хвилин або до зміни кольору їжі до золотистого 

коричневого кольору, або до бажаного вами стану їжі.

• Коли їжа буде готова, використовуйте ручку, щоб підняти верхню панель. Зніміть їжу за 

допомогою пластикової або силіконової лопатки. Не використовуйте металеві щипці або 

ніж на грилі, так як вони можуть пошкодити антипригарне покриття.

• Як тільки ви закінчите приготування їжі, відключіть гриль від мережі і залиште його 

відкритим до повного охолодження.

3. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

•  Вимкніть прес гриль і дайте йому охолонути перед очищенням. Пристрій найлегше 

чистити, коли воно злегка тепле. Не занурюйте пристрій у воду і не мийте його в 

посудомийній машині.

• Протріть варильні пластини м'якою тканиною, щоб видалити залишки їжі. Якщо якісь 

продукти застрягли на нагрівальних пластинах налийте трохи теплої води, змішаної з 

миючим засобом, на залишки їжі і очистіть панелі неабразивною губкою.

• Не використовуйте абразивні матеріали, які можуть подряпати або пошкодити 

антипригарне покриття.

• Протирати зовнішню поверхню гриля можна тільки вологою тканиною. Не чистіть 

пристрій зовні за допомогою абразивної губки, так як це може пошкодити покриття. Не 

занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

• Не мийте пристрій в посудомийній машині.

• Знімайте і спорожняйте піддон після кожного використання пристрою. Мийте піддон в 

теплій мильній воді. Уникайте використання губок або жорстких миючих засобів, 

оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Промийте і ретельно просушіть 

пристрій чистою м'якою тканиною і покладіть його на місце.

• Рекомендується зберігати пристрій в сухому прохолодному місці.

• Для підготовки до зберігання, кабель живлення можна обернути навколо корпусу 

пристрою.

УКРАЇНСЬКА
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7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та

електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові 

електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими 

муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб 

оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що в них містяться, а також 

мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище. 

Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваші обов'язки 

правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або 

використовує акумулятори, їх слід витягти з приладу і утилізувати відповідним чином. 

Споживачі повинні зв'язатися зі своїми місцевими властями або роздрібним 

продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і / 

або їх батарей.

6. Технічні характеристики

Код моделі: 03023

Потужність 1000 Вт

Напруга і частота: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

8. СЕРВІС І ГАРАНТІЯ

•  На даний прилад надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови 

надання документа, що підтверджує покупку, знаходження приладу в відмінному 

фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з 

експлуатації.

• Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

• Пристрій використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 

використовувався неправильно, піддавався падінням, впливу вологи, зануренню в рідкі

або корозійні речовини, а також інших несправностей, пов'язаних з впливом покупця.

• Прилад був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 

уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.

• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин 

через постійне використання.

• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою 

протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних 

деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-

який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть 

будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec

• Гарантія на акумулятор складає 6 місяців.

УКРАЇНСЬКА
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