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Električni Roštilj 

EG-4030RC 

Važno je da prije uporabe uređaja u potpunosti 
pročitate ove upute te ih sačuvate na sigurnom 
mjestu za buduću potrebu. 
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DOBRODOŠLI! 
 
Ovaj uređaj potpuno je u skladu s najvišim standardima, 
posjeduje inovativnu tehnologiju i nudi visoku udobnost 
uporabe.  
 
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja i sačuvajte ih 
za eventualnu buduću potrebu. 
 
Ako slijedite upute, vaš novi gril će vas dobro služiti mnogo godina. 
 
PAŽLJIVO SPREMITE OVE UPUTE. U SLUČAJU PRODAJE ILI 
PRIJENOSA UREĐAJA DRUGIH OSOBAMA, POBRINITE SE 
DA PRILOŽITE I OVE UPUTE! 
 
 

VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE 
Pojavljivanje znaka munje sa simbolom strelice unutar 
jednakostraničnog trokuta obavještava korisnika o 
prisustvu opasne napetosti koja nije izolirana 
uproizvodu i koja može biti dovoljno snažna da bude 
rizik od strujnog udara. 
Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta 
obavještava korisnika o prisustvu važnih uputa za rad 
i održavanje u dokumentu koji je priložen u paketu. 

 
OPREZ 

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA 
NE OTVARATI 

 
 

Nemojte otvarati donji ili stražnji pokrov. Ni u kojem slučaju 
korisniku nije dozvoljeno popravljanje uređaja. Samo 
kvalificirani tehničar smije otvarati i popravljati uređaj. 
Ukoliko korisnik ignorira sigurnosne upute, proizvođač nije 
odgovoran za nastalu štetu ili druge posljedice. 
  



HR  VIVAX 

3

MJERE PREDOSTROŽNOSTI 
 

1. Ovaj kućnski uređaj mogu koristiti djeca
starija od 8 godina i osobe sa smanjenim
fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, kao i osobe koje imaju
manjak iskustva i znanja potrebnog za
korištenje uređaja, jedino pod uvjetom da su
pod nadzorom i da su im dane upute u vezi
sigurne uporabe uređaja i da shvaćaju koje
opasnosti im prijete prilikom uporabe.

2. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
3. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju

obavljati djeca osima ako nisu starija od 8
godina i ako su pod nadzorom.

4. Držite uređaj i njegov kabel izvan dosega
djece mlađe od 8 godina.

5. Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, serviser ili
slična kvalificirana osoba moraju ga zamijeniti kako bi se
izbjegao rizik od električnog udara ili ozljede.

6. Nikad nemojte pomicati uređaj povlačenjem za kabel i
pobrinite se da kabel nikada nije prignječen ili presavinut.

7. Uređaj mora biti postavljen na stabilnu i ravnu površinu.
8. Ne smije se ostavljati uređaj bez nadzora dok je on

priključen na napajanje ili ukoliko radi.
9. Ovaj uređaj služi samo za uporabu u zatvorenim

prostorima i za uporabu u kućanstvu i to je jedina svrha
za koju je uređaj namijenjen. Nemoje smještati i koristiti
uređaj u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

10. Kako biste se zaštitili od električnog udara, nemojte
potapati kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju
drugu tekućinu.
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11. Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog tajmera
ili zasebnog sustava daljinske kontrole.

12. Koristite samo odgovarajući i ispravan električni
priključak za napajanje uređaja.

13. Nemojte koristiti uređaj blizu vode, u vlažnom podrumu
ili u blizini bazena.

14. Nemojte ostavljati kabel da visi preko ruba stola ili šanka.
15. Ukoliko ne održavate uređaj u čistom stanju, može se

dogoditi oštećenje uređaja ili njegove površine, što može
negativno utjecati na životni vijek uređaja i može
rezultirati opasnim situacijama. Takve štete nisu
pokrivene jamstvom.

16. UPOZORENJE: Uređaj i njegovi
dostupni dijelovi se zagrijavaju tijekom
uporabe. Trebate biti pažljjiv i izbjegavati
dodirivanje zagrijanih dijelova uređaja.
Djeca mlađa od 8 godina treba držati podalje od uređaja
osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

17. UPOZORENJE: Nemojte instalirati uređaj u zatvorene
prostore, sobe, na ploču za kuhanje ili druge aparate koji
proizvode toplinu.
 

Dostupne površine na uređaju su vruće tijekom rada
uređaja

18. Za čišćenje nemojte koristiti parni čistač.
19. Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim

prostorima, kao što su:
- Kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim

radnim okruženjima;
- Od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim

stambenim prostorima;
- U seoskim kućama za iznajmljivanje;
- U prostorima koji nude „noćenje s doručkom“.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK I ZADRŽITE 
GA ZA BUDUĆU POTREBU! 



HR  VIVAX 

5

POSTAVLJANJE VAŠEG GRIL UREĐAJA 
 

Dijelovi i dodaci 

 

1. Ručke hladne na dodir
Služi za lakše nošenje
uređaja. Kućište nosi grijaču
ploču i ulaz za priključak s
termostatom

 

2. Ploča za pečenje s
ugrađenim grijačem u
obliku slova O 
Ravna ploča: Ploča za
pečenje: Zadržava sokove i okuse hrane i omogućava pečenje s minimalnom
količinom masti.
Idealna je za spremanje raznih jela, uključujući meso, jaja, slaninu, luk, gljive
i rajčice.

 

3. Priključak sa kontrolom temperature
Priključak sadrži okretnu tipku za ugađanje temperature i termostatsku
kontrolu kako bi se osigurala stalna temperatura. Priključak je moguće
odspojiti od uređaja radi lakšeg transporta i čišćenja.

 

4. 5., 6: Stakleni poklopac s ručkom i mehanizmom za zaključavanje
Kako bi održali stalnu temperaturu pečenja i učinili pečenje učinkovitijim, za
vrijeme pripreme hrane zatvorite poklopac od kaljenog stakla.

4. Stakleni
poklopac1. Hladne ručke za

podizanje ploče za
pečenje

5. Ručka poklopca6. Brava za zaklju-
čavanje

3. Priključak za
termostat s
kontrolom
temperature

2. Baking plate

Posuda za sakupljanje ulja i  masti
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Kako zatvoriti stakleni poklopac: 
Podignite stakleni poklopac prema gore kako bi ga mogli lagano zatvoriti. 
Poklopac se može oštetiti ukoliko ga zatvarate na silu. 

Kako otvoriti stakleni poklopac: 
Ispod ručke nalazi se mehanizam za zaključavanje. Rukom oslobodite bravu i 
oprezno podignite poklopac. 

Indikator zagrijavanja 
Indikator svijetli kad se uključi termostat. Nakon što se indikator isključi, uređaj je 
spreman za pečenje.  
Indikator će se povremeno uključivati i isključivati, kako bi se temperatura grijače 
ploče održavala na postavljenoj temperaturi.

NEMOJTE URANJATI TERMOSTAT, KABEL NAPAJANJA ILI 
UREĐAJ U VODU ILI BILO KOJE DRUGE TEKUĆINE! 

Stakleni poklopac stoji u 
utoru   

Stakleni poklopac dodiruje 
gornju stranu kada je poklopac 
zatvoren 

Do pregrade 

Zaključana pozicija 

Otključana pozicija 
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PRIJE PRVE UPORABE 
 

Izvadite uređaj i dodatke iz kutije. Odstranite sve naljepnice, zaštitnu foliju 
ili plastiku s uređaja. 

• Prije prvog korištenja uređaja, obrišite sve odvojive dijelove vlažnom
krpom. Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva.

• Postavite priključak s termostatom na njegovo mjesto.

• Uključite kabel u utičnicu napajanja (Napomena: Provjerite da je
nazivni napon naznačen na uređaju isti kao i napon vaše mreže.
Uređaj je namjenjen za napajanje: 220-240V, 50/60Hz, 2200W).

• Okrenite termostat u smjeru kazaljke na satu na najveću vrijednost i
ostavite uređaj u radu barem 5 minuta bez da stavite namirnice na
ploču.

• Kada se uređaj prvi put uključi, može doći do pojave određenog
mirisa. To je normalno i uobičajeno. Pobrinite se da je ventilacija
dostatna. Ovaj miris samo je privremen i brzo će nestati.

• Savjetujemo postavljanje podloge otporne na toplinu između stola i
uređaja (na ovaj način spriječiti ćete pojavu mrlja na stolu ili stolnjaku).

• Postavite uređaj na otvorenom i dobro prozračenom prostoru.

Instalacija 
 

1. Koristite uređaj na otvorenim i suhim mjestima
2. Odaberite ravnu površinu koja osigurava dovoljno otvorenog prostora

za ventilaciju.
3. Uključite uređaj u standardnu utičnicu u kućanstvu. Pobrinite se da

su napajanje i frekvencija iste kao i one na oznaci proizvoda.

 

UPOZORENJE: Nemojte instalirati uređaj u 
zatvorene prostore, sobe, na ploču za kuhanje 
ili druge aparate koji proizvode toplinu. 

Dostupne površine na uređaju su vruće tijekom 
rada uređaja. 
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UPORABA 
 

• Zagrijte uređaj na najvećoj snazi grijanja nekoliko minuta dok se indikator rada 
grijača ne isključi. 

• Ploču koja se zagrijava treba premazati s malo ulja. 

• Ugodite željenu temperaturu na termostatu. 

• Termostat regulira stalnu temperaturu. Tijekom pečenja, svjetlosna oznaka 
rada grijača pali se i gasi. To je normalno. Na taj način se održava stalna 
temperatura grijače ploče. Nikada nemojte koristiti oštre predmete budući da 
oni mogu oštetiti površinu grijače ploče. To je poseban materijal koji 
onemogućava ljepljenje hrane za ploču. 

 

UPOZORENJE: Prilikom pećenja pazite da se ne proljeva umak ili sok ili bilo koja 
druga tekućina koja se ne može lako čistiti nakon hlađenja uređaja. Ukoliko se to 
dogodi, pričekajte da se uređaj ohladi i očistite uređaj, grijaču ploču i ostale 
dijelove makanom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva, ona mogu oštetiti 
površinu ili grijaču ploču uređaja. 
 

UPOZORENJE: Može doći do naglog dizanja pare ukoliko se naglo otvori 
poklopac. Treba paziti da ruke ili lice ne dođu u kontakt s parom. 
 
 

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
 

•  Prije čišćenja obavezno odspojite uređaj sa električnog napajanja i pričekajte 
da se ohladi. 

•  Nikada nemojte proljevati hladnu vodu na vruću grijaču ploču budući da to može 
oštetiti uređaj i uzrokovati prskanje vrele vode. 

•  Obrišite unutrašnjost i rubove uređaja papirnatim ručnikom ili mekanom krpom. 

• Kako biste uklonili ostatak hrane ili ulja sa grijače ploče, nemojte koristiti metalni 
pribor ili abrazivna sredstva, jer oni mogu oštetiti zaštitni teflonski premaz koji 
spriječava lijepljenje namirnica za ploču. Uvijek koristite specijalnu lopaticu, 
drveni pribor ili silikonsku lopaticu otpornu na toplinu. 

•  Očistite uređaj vlažnom krpom. Nikada nemojte koristiti gruba ili abrazivna 
sredstva, ribalice ili čeličnu vunu budući da će oni oštetiti površinu uređaja. 

• Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju tekućinu. Uređaj nije 
namjenjen za pranje u perilici suđa. 
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POHRANA
 

Uvijek dobro osušite uređaj prije pohrane. Provjerite da je posuda za sakupljanje 
masti ispravno postavljena. 
Pohranite uređaj na ravnu površinu na policu ili u ormar. 

 

Važno: Prije umetanja Priključka s termostatom u njen utor, pobrinite se da je 
unutrašnjost utora potpuno suha. Kako bi ovo učinili, obrišite unutrašnjost utora 
suhom krpom ili žustro istresite višak vode. 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Odlaganje električne i elektroničke opreme 
Kako bi zaštitili okoliš i reciklirali sirove materijale i što potpunije ih 
iskoristili, potrošača se moli za povrat stare opreme koju nije moguće 
popraviti u javni sustav za prikupljanje električne i elektroničke 
opreme. 
Simbol prekrižene kante za otpatke znači da se ovaj proizvod mora 

odložiti na mjesto prikupljanja elektroničkog otpada kako bi se recikliranjem 
iskoristilo što je više moguće sirovog materijala. 
Ovim pomažete pri sprječavanju mogućih negativnih efekata na okoliš i ljudsko 
zdravlje koje bi u uzrokovali neprimjerenimm bacanjem proizvoda. Recikliranjem 
materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete održati zdrav okoliš i prirodne resurse. 
Za detaljne informacije o skupljanju ovakvih proizvoda, kontaktirajte M SAN 
Grupu d.d. ili dobavljača kod kojega ste kupili proizvod. 

EU Deklaracija o sukladnosti  
Ovaj uređaj je proizveden u sukladnosti s važečim europskim 
standardima i u skladu je sa svim važečim direktivama i 
oredbama. 
 

EU deklaracija o sukladnosti može se preuzeti sa sljedeće 
poveznice: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

Model Napajanje Frekvencija Snaga Veličina ploče za 
pečenje 

EG-4030RC 220V-240V~ 50/60Hz 2200W 385x290 mm 
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Električni gril 

EG-4030RC 

Važno je da pre upotrebe uređaja u potpunosti 
pročitate ova uputstva te ih sačuvate na sigurnom 
mestu za buduću upotrebu. 
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DOBRODOŠLI! 
 
Ovaj uređaj, kao proizvod inovativnih tehnologija, u skladu je 
sa najvišim standardima i lako se koristi.  
 
Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe svog grila i čuvajte ih 
jer mogu da vam zatrebaju.  
 
Ako sledite uputstva, gril će dobro da vam služi duži niz godina. 
 

U SLUČAJU DA PRODAJETE ILI POKLANJATE UREĐAJ, 
OBAVEZNO UZ NJEGA PRILOŽITE I OVA UPUTSTVA! 

 
 
 

VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE 
 

Simbol - munja unutar jednakostraničnog trougla 
upozorava korisnika na prisustvo opasnog napona 
unutar proizvoda, koji može da bude dovoljno snažan 
da predstavlja opasnost od strujnog udara. 
 
Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava 
korisnika da postoje važna uputstva za upotrebu i 
održavanje u (ovom) dokumentu, priloženom uz 
proizvod. 

 
OPREZ 

 
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! 
NEMOJTE DA OTVARATE UREĐAJ! 

 

Nemojte da otvarate donji ili zadnji poklopac. Ni u kojem 
slučaju korisniku nije dozvoljeno popravljanje uređaja. Samo 
kvalifikovani tehničar sme da otvara i popravlja uređaj. Ukoliko 
korisnik ignorira sigurnosna uputstva, proizvođač nije 
odgovoran za nastalu štetu ili druge posledice 
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MERE PREDOSTROŽNOSTI 
 

1. Ovaj ređaj mogu da upotrebljavaju deca starija 
od 8 godina. Mogu da ga upotrebljavaju i 
osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili 
mentalnim sposobnostima, bez znanja i 
iskustva  ali pod uslovom da su pod nadzorom 
i da su im data uputstva u vezi sa bezbednom 
upotrebom uređaja (shvataju potencijalne 
opasnosti).  

2. Deca ne bi trebalo da se igraju ovim uređajem.  
3. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca 

ukoliko nisu starija od 8 godina i ako nisu pod 
nadzorom. 

4. Držite uređaj i njegov kabl izvan domašaja 
dece mlađe od 8 godina. 

5. Ako se kabl ošteti, treba da ga zameni kvalifikovani, 
ovlašćeni servis kako bi se izbegao rizik od povrede. 

6. Nikad nemojte da pomerate uređaj povlačenjem za kabl i 
vodite računa da se kabl ne zapetlja. 

7. Uređaj mora da bude postavljen na stabilnu, ravnu 
površinu. 

8. Korisnik ne sme da ostavi uređaj bez nadzora dok je 
uključen u struju ili ako uređaj radi. 

9. Ovaj uređaj služi samo za upotrebu u domaćinstvu i to je 
jedina svrha za koju je namenjen. 

10. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte da 
potapate kabl, utikač ili ceo uređaj u vodu ili bilo koju drugu 
tečnost. 

11. Uređaj nije namenjen za kontrolu preko spoljašnjeg 
tajmera ili zasebnog sistema daljinske kontrole. 

12. Koristite samo odgovarajući ispravan priključak za ovaj 
uređaj. 
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13. Nemojte da upotrebljavate ovaj gril blizu vode, u vlažnom 
podrumu ili u blizini bazena. 

14. Nemojte da pustite kabl da visi preko ivice stola ili šanka. 
15. Nepravilno održavanje uređaja može da bude razlog  

oštećenju površine  što može negativno da utiče na životni 
vek uređaja i dovede do potencijalno opasnih situacija. 
Takva šteta nije pokrivena garancijom. 

16. UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni 
delovi se veoma zagreju tokom upotrebe i 
zato pazite da ih ne dodirujete. Decu mlađu 
od osam godina držite pod nadzorom, što 
dalje od uređaja.  

17. UPOZORENJE: Nemojte instalirati uređaj u zatvorene 
prostore, sobe, na ploču za kuvanje ili druge aparate koji 
emituju toplotu. 
 

 Dostupne površine na uređaju su vruće tokom rada 
uređaja. 

18. Ne bi trebalo da upotrebljavate parni čistač. 
19. Ovaj je uređaj namenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim 

prostorima, kao što su: 
 -  Kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim 

okruženjima; 
 - Od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim 

stambenim prostorima; 
 - U seoskim kućama za iznajmljivanje; 
 - U prostorima koji nude „noćenje s doručkom“. 
 
 

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK I ZADRŽITE 
GA ZA UBUDUĆE! 
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POSTAVLJANJE GRILA 
 

Delovi i dodaci 

 

1. Ručke hladne na dodir
Služe za lagano nošenje.
Pridržavaju vruć tanjir i ulaz za
priključak s termostatom.

2. Ploča za pečenje s
ugrađenim grejačem u
obliku slova O
Ravna ploča: Ploča za 
pečenje. Zadržava sokove i
okuse Vaše omiljene hrane i omogućava pečenje sa minimalnom količinom
masti. Idealana je za spremanje raznih jela, uključujući meso, jaja, slaninu,
luk, gljive i sl.

3. Priključak sa kontrolom temperature
Priključak sadrži okretno dugme za podešavanje temperature i termostatsku kontrolu
kako bi se obezbedila stalna temperatura. Priključak je moguće odstraniti od uređaja radi
lakšeg transporta i čišćenja.

4. 5., 6.: Stakleni poklopac s ručkom i mehanizmom za zaključavanje
Da bi se temperatura održala stalnom i da bi se pečenje učinilo efikasnijim, za vreme
pripreme hrane zatvorite poklopac od kaljenog stakla.

4. Stakleni
poklopac1. Hladne ručke za

podizanje ploče za
pečenje

5. Ručka poklopca6. Brava za zaklju-
čavanje

3. Priključak za
termostat s
kontrolom
temperature

2. Grejna ploča za
pečenje

Posuda za sakupljanje ulja
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Kako zatvoriti stakleni poklopac: 
Podignite stakleni poklopac prema gore kako bi ga mogli lagano zatvoriti. Poklopac 
može da se ošteti ako ga zatvarate na silu. 
 

 
Kako otvoriti stakleni poklopac: 
Ispod ručke nalazi se mehanizam za zaključavanje. Rukom oslobodite bravu i 
oprezno podignite poklopac. 

 
 
Indikator zagrevanja 
Indikator svetli kad se uključi termostat. Nakon što se indikator isključi, uređaj je 
spreman za pečenje.  
Indikator će povremeno da se uključuje i isključuje, tako da temperatura grejne 
ploče ostane na podešenoj temperaturi. 
 
 
 

NEMOJTE DA URANJATE TERMOSTAT, KABL NAPAJANJA ILI 
UREĐAJ U VODU ILI BILO KOJU DRUGU TEĆNOST! 

  

Stakleni poklopac stoji u 
slotu   

Stakleni poklopac dodiruje 
gornju stranu kada je poklopac 
zatvoren 

Do pregrade 

Zaključana pozicija 

Otključana pozicija  
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PRE PRVE UPOTREBE 
 
Izvadite uređaj i dodatke iz kutije. Odstranite nalepnice, zaštitnu foliju i plastiku sa 
uređaja. 
 

• Pre upotrebe uređaja prvi put, obrišite sve odstranjive delove vlažnom krpom. 
Nikada nemojte da upotrebljavate abrazivna sredstva. 

• Postavite termostat na njegovo mesto. 

• Uključite kabl u utičnicu (Napomena: Napon naznačen  na uređaju mora da 
odgovara naponu mreže: 220-250V, 50/60Hz, 2200W). 

• Zakrenite termostat u smeru kazaljke na satu na najveću vrednost i omogućite 
uređaju grejanje barem 5 minuta, bez hrane. 

• Kada se uređaj prvi put uključuje, osetiće se karakterističan  miris. 

• Ovo je uobičajeno. Pobrinite se da prostor bude dobro provetren. Ovaj miris 
samo je privremen i brzo će nestati. 

• Savetujemo postavljanje podloge otporne na toplotu između stola i uređaja (na 
ovaj način neće se pojaviti mrlje na stolu ili stolnjacima). 

• Postavite uređaj u dobro provetren prostor. 
 
 
 

Instalacija 
 

1. Koristite gril na otvorenim i suvim mestima 

2. Odaberite ravnu površinu koja pruža dovoljno otvorenog prostora za 
ventilacijske otvore. 

3. Uključite svoj gril u standardnu, propisno uzemljenu utičnicu u domaćinstvu.  
 

UPOZORENJE: Ne postavljajte roštilj u zatvorene 
prostore ili sobe, na površine za kuvanje ili druge 
uređaje koji proizvode toplotu. 
 

Površina uređaja je vruća tokom rada  
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UPOTREBA 
 

• Pred-zagrejte svoj uređaj na najvećoj temperaturi, nekoliko minuta, dok se
indikator temperature ne ugasi.

• Ploču koja se greje trebalo bi premazati sa malo ulja.
• Koristite sondu za temperaturu sa termostatom kako biste odabrali željenu

temperaturu.
• Termostat reguliše stalnu temperaturu. Tokom kuvanja, svetlo se pali i gasi. Ovo

je uobičajeno. Temperatura se uvek prilagođava. Nikada nemojte da
upotrebljavate oštre predmete na grilu kako ne bi oštetili oblogu koji omogućava
da se hrana ne lepi.

UPOZORENJE: Tokom kuvanja, proverite da li je umak ili sok ili bilo koja druga 
tečnost koja se ne može lako očistiti nakon hladjenja aparata prolivena po uređaju. 
Ako se to dogodi, sačekajte da se uređaj ohladi i odmah očistite uređaj, ploču i 
ostale delove navlaženom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva, ona mogu 
oštetiti površinu ili ploču grijača uređaja.  

UPOZORENJE: Može izazvati naglo podizanje pare ako se poklopac iznenada 
otvori. Vodite računa da vaše ruke ili lice ne dođu u kontakt sa parom. 

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
•  Pre čišćenja, isključite uređaj i čekajte da se ohladi.
•  Nikada nemojte da sipate hladnu vodu na vreo tanjir jer to može da oštetiti uređaj

ali i da izazove opekotine od prskanja vrele vode.
•  Obrišite unutrašnjost i ivice uređaja papirnatim ubrusima ili mekanom krpom.
•  Očistite uređaj vlažnom krpom. Nikada nemojte da upotrebljavate gruba ili

abrazivna sredstva, strugalice ili čelični sunđer jer će da izazovu oštećenje
površine uređaja

• Nikada nemojte da potapate uređaj u vodu ili bilo koju tečnost. Uređaj nije
dozvoljeno stavljati u mašinu za pranje.

• Ako nije u upotrebi, obavezno ga isključite iz struje.
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ČUVANJE
 

Uvek osušite gril pre odlaganja. Pobrinite se da je posuda za mast pravilno 
pozicionirana. 
 

Ostavite gril na ravnu površinu, na klupu ili vrh ormarića. 
 

Važno: Pre umetanja kontrolne sonde u njen priključak, pobrinite se da je 
unutrašnjost priključka potpuno suva – ako je potrebno, istresite višak vode i 
obrišite suvom krpom! 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Zaštita okoline i reciklaža 
Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i 
elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa 
uobičajenim kućnim otpadom. 
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, 
sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i 

okolinu, koje mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog 
proizvoda. 

Za više informacija o recikliranju obratite se prodavcu ili najbližem centru za 
prikupljanje i reciklažu EE otpada. 

Izjava o usaglašenosti 
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Evropskim 
normama i sa svim važećim Direktivama I Regulativama 

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTec d.o.o., Viline vode 
bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd. 

Telefon: 011 20 70 600 , Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596 

E-mail: prodaja@kimtec.rs

Model Napajanje Frekvencija Snaga Veličina ploče za 
pečenje 

EG-4030RC 220V-240V~ 50/60Hz 2200W 385x290 mm 
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Електрична скара 

EG-4030RC 

Важно е пред да започнете со користење на 
уредот во целост да го прочитате ова упатство 
и да го сочвуате на сигурно место за во иднина. 
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ДОБРОДОЈДОВТЕ! 
 
Овој уред е во согласност со највисоките стандарди, 
иновативна технологија и со висока удобност.  
 
Внимателно прочитајте го ова упатство пред да започнете со 
првоток користење на вашата скара и чувајте го за во иднина.  
 
Ако ги следите упатствата, скарата Скарата добро ќе ве служи 
многу години.  
 
ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОДАЖБА 
ИЛИ ПРЕНОС НА УРЕДОТ НА ДРУГИ ЛИЦА, ПОГРИЖЕТЕ СЕ 
ДА ИМ ГО ДАДЕТЕ И ОВА УПАТСТВО! 
 
 
 

ВАЖН СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА 
 Гром со симбол во триаголникот го предупредува 
корисникот на присутност на опасност и неизолиран 
напон во призводот кој може да биде доволно силен 
да претставува опасност од струен удар. 
Извичникот во триаголникот го предупредува 
корисникот на присутност на важно упатство за 
користење и одржување во документот приложен 
со производот. 

 
ВНИМАНИЕ 

РИЗИК ОД ЕЛЕКТРОШОК 
НЕ ОТВАРАЈ 

 
Немојте да го отварате задниот поклопец. Во ниту еден 
случај не му е дозволено на корисникот да го поправа 
уредот. Само квалификуван техничар од производсто 
смее да работи на уредот. Игнорирање на сигурносните 
упатства производителот не може да биде одговорен за 
било каква штета.  
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ВАЖНИ СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА 
 

1. Овој уред смее да го користат деца постари 
од 8 години и лица со намален физички, 
сетилни или ментални спосоности или 
недостаток на искуство и знаење, освен ако 
не се под надзор или му се дадени упатства 
за сигурно користење на уредот и ако се 
свесни за потенциалната опасност).  

2. Децата не смеат да си играат со уредот.  
3. Чистење и одржување на уредот не смеат 

да го извршуваат деца помали од 8 години 
и кога не се под надзор. 

4. Чувајте го уредот и неговиот кабел ван 
дофат од деца помали од 8 години. 

5. Ако кабелот за напојување е оштетен за да се избегне 
потенциална опасност немојте да го користите уредот. 
Кабелот мора да го замените кај производителот или 
сервисерот. 

6. Никогаш немојте да го поместувате уредот со 
повлекување на кабелот и погрижете се кабелот да не 
биде заплеткан.  

7. Уредот мора да биде поставен на стабилна и рамна 
површина.  

8. Корисникот не смее да го остава уредот без надзор 
додека е поврзан на струја.  

9. Овој апарат е наменет само за употреба во затворена 
просторија и за употреба во домаќинство и тоа е 
неговата единствена намена. Немојте да го користите 
апаратот во близина на запалливи и експлозивни 
материјали.  

10. За да се заштите од електрошок, немојте да го 
потопувате кабелот, утикачот или целиот апарат во 
вода или во било која друга течност.  
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11. Апаратот не е наменет за работа со помош на 
надворешен тајмер или засебен систем за далечинска 
контрола.  

12. Користите само соодветен конектор за овој уред.  
13. Немојте да ја користите оваа сакара во близина на 

вода, во подруми или во близина на базен.  
14. Немојте да дозволите кабелот да виси над работ од 

стол или маса.  
15. Неуспехот на одржување на скарата во чиста состојба 

може да предизвика оштетување на површината, а што 
може негативно да влијае на животниот век на уредот 
и може да резултира со опасна ситуација. Таквата 
штета не е покриена со гаранција. 

16. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и 
неговите делови се загреваат за време на 
користење. Требате да внимавате за да 
избегнете допирање на елементите. Деца 
помали од 8 години треба да ги чувате подалеку освен 
ако не се под постојан надзор.  

17. ПРЕДУПРЕДУВАЊE: Немојте да ја инсталирате 
скарата во затворена просторија, соба, на површина 
за готвење или други апарати кои произведуваат 
топлина.  

18. Површината е врела за време на работа на скарата  
19. Немојте да користите парен чистач. 
20. Овој уред е наменет исклучиво за користење во 

домаќинството и слични намени како што се: 
- Кујнски простори, фирми и други работни простори.  
- Угостителските објекти како што се собите во 

хотелите, мотелите и други места за смештај.  
- “Bed and breakfast” (појадок во кревет). 
- Кетеринг и слични не изнајмувачки услужни 

сервисни 
 

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ПРИРАЧНИК И 
СОЧУВАЈТЕ ГО ЗА ВО ИДНИНА! 
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ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШАТА СКАРА 
 

Имиња на делови и додатоци 

 

1. Ладна рачка
За лесно носење. Подржува врел тањир и сад за искапување

2. Плоча за пење со вграден греач во облик на букваат
Рамен тањир : Идеален за спремање на разни јадења, вклучувајќи јајца,
сланина, лук, печурки итн
Ги задржува соковите и вкусовите на Вашата омилена храна и овозможува
маста да не капе низ решеката за да готвите на здрав начин без масти.

3. Сонда за контрола на температурата
Контролната сонда е под термостатска контрола која обезбедува
температура и е отстранлива е заради транспортот и лесното чистење.

4. 5., 6. Стаклен капак со
рачка и механизам за
заклучување
Со цел да ја задржите
температурата на печење и да
го направите печењето по
ефикасно, за време на
припрема на храната затворете
го капакот од калено стакло.  

4. Стаклен
капак

Ладни рачки за 
подигање на 
плочата за печење 

5. Рачка на капак6. Брава за
заклучување

3. Приклучок за
термостат со
контрола

2. Плоча што грее

Сад за акумулирање на маслото 
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Како да го затворите стаклениот капак 
Кренете го стаклениот капак нагоре за да може лесно да го затворите. Капакот 
може да се оштети доколку го затворате со сила. 

 
 
Како да го отворите стаклениот капак: 
Под рачката се наоѓа механизам за заклучување. Со рака ослободете ја 
бравата и внимателно кренете го капакот. 

 
 
Индикатор за загревање  
 

Индикаторот свети кога ќе се уклучи термостатот. Откако ќе се исклучи 
индикаторот, уредот е спремен за печење.  
 
Индикаторот од време на време ќе се уклучува и исклучува, со цел да ја 
задржи температурата на плочата за греење на поставената температура 
 
 

НЕМОЈТЕ ДА ПОТОПУВАТЕ КАБЕЛОТ ВО ВОДА ИЛИ ВО БИЛО 
КОЈА ДРУГА ТЕЧНОСТ   

Стаклениот капак е во 
процеп 

Стаклениот капак ја допира 
горната страна кога капакот 
е затворен 

На преграда 

Заклучена позиција 

Отклучена позиција 
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ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА 

Извадете го апаратот и додатоците од кутијата. Отстранете ги налепниците, 
заштитната фолија или пастиката од уредот.  
 

• Пред користење на апаратот прв пат, избришете ги сите отстранливи
делови со влажна кра. Никогаш немојте да користите абразивни средства.

• Поставете го термостатот на негово место.
• Вклучете го кабелот во утикач (Напомена: Погрижете се волтажата која е

назначена на уредот е иста како и локалната пред поврзување на уредот.
Волтажа 220-250V, 50/60Hz, 2200W).

• Свртете го термостатот во насока на стрелките на саатот на најголемо
ниво и овозможете уредот да грее барем 5 минути без храна.

• Кога уредот прв пат ќе се вклучи, ќе се појави мирис.
• Ова е вообичаено, погрижете се да има вентилација. Овој мирис е

привремен и брзо ќе исчезне.
• Советуваме поставување подлога отпорна на топлина помеѓу масата и

апаратот ( на овој начин нема да се појават дамки на масата ).
• Поставете го уредот во добро излуфтирана просторија.

Инсталација 
 

1. Користите ја скарата на отворено и суво место.
2. Одберете рамна површина која пружа доволно отворен простор за

вентилациските отвори.
3. Вклучете ја вашата скара во стандарден штекер во домаќинството.

Погрижете се волтажата и фреквенцијата да се исти како и онаа на
етикетата на производот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да ја 
инсталирате скарата во затворена 
просторија, соба, на површина за готвење или 
други апарати кои произведуваат топлина.  

Површината е врела за време на работа на скарата 
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КОРИСТЕЊЕ 
• Пред-загрејте го вашиот апарат на највисоко ниво неколку минути додека

индикаторот на температурата не се исклучи.

• Плочата која се грее треба да се премачка со малку масло.

• Користите ја рачката за температура на термостатот за да ја одберете
посакуваната температура.

• Термостатот ја регулира моменталната температура. За време на готвење
светлото се вклучува и исклучува. Тоа е вообичаено. Температурата
секогаш се прилагодува. Никогаш немојте да користите оштри предмети на
скарата бидејќи можете да ја ошетите скарата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Додека го користите уредот бидете внимателни да не 
се истури било каква течност која што не би можела да се исчисти откако 
уредот ќе се олади. Доколку се случи тоа, почекајте да се олади па потоа 
исчистете го уредот, грејната плоча и останатите делови со мека крпа. 
Немојте да користите абразивни средтва бидејќи можат да ја оштетат 
површината или грејната плоча на уредот. 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Може да дојде до нагло кревање на пареа доколку 
нагло се отвори капакот. Внимавајте на вашите раце или лице да не дојдат 
во допир со пареата.  

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
•  Пред чистење исклучете го апаратот и чекајте да се олади.

•  Никогаш немојте да ставате ладна вода на топлиот тањир бидејќи тоа може
да го оштети уредот и да предизвика прскање на топлата вода.

•  Избришете ја внатрешноста и рабовите на уредот со хартија или мека крпа.

•  Исчистите го апаратот со влажна крпа. Никогаш немојте да користите груби
или абразивни средства, рибалки или челична волна бидејќи можете да го
оштети уредот.

• Никогаш немојте да го потопувате уредот во вода или во било каква течност.
Уредот не е дозволено да го ставате во машина за перење на садови.
Погрижете се да го искучите апаратот од струја пред да започнете со
чистење.
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ЧУВАЊЕ 
 

Секогаш исушете ја скарата пред да ја одложите. Погрижете се садот за маст 
да биде правилно позициониран.  
 

Чувајте ја скарата на рамна површина.  
 

Важно: Пред вметнување на контролната сонда во слотот на скарата, 
погрижете се внатрешноста на слотот да е во целост сув. За ова да го 
направите, избришете ја внатрешноста на слотот со сува крпа.  

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Одложување на електрична и електронска опрема 
Производите означени со овој симбол означуваат дека 
производот спаѓа во групата на електрични и електронска опрема 
(EE Производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот 
отпад.  
Правилно постапување и рециклирање на производот, спречува 

потенциални негативни последици на човековото здравје и околината кои 
можат да настанат заради неадекватно згрижување или фрлање на ваков вид 
на отпад.  
За повеќе информации за рециклирањето на овој производ ве молам 
контактирајте вашата локална фирма за ваков вид на отпад или маркетот во 
кој сте го купиле овој производ. 

EУ Декларација за согласност  
Овој уред е произведен во согласност со важечките Европски 
норми и е во согласност со сите важечки Директиви и 
Регулативи.  
ЕУ Изјавата за согласност можете да ја преземете од следниов 
линк: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Модел Hапојување Фреквенција Моќност 
Големина на 
плочата за 

печење 

EG-4030RC 220V-240V~ 50/60Hz 2200W 385x290 mm 
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Elektrike Grill 

EG-4030RC 

Ruajini me kujdes këto udhëzime. Në rast të shitjes 
ose dhënies së pajisjes njerëzve tjerë, 
përkujdesuni që t'ju jepni edhe këto udhëzime. 
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MIRËSERDHËT! 
 
Kjo pajisje është në përputhje me standardet më të larta, 
teknologji inovative dhe me komoditet të lartë. 
 
Lexoni me kujdes këto udhëzime para përdorimit të skarës tuaj dhe 
ruajini me kujdes. 
 
Nëse ndiqni udhëzimet, kjo skarë do t'ju shërbejë për shumë vite. 
 
RUAJINI ME KUJDES KËTO UDHËZIME. NË RAST TË SHITJES 
OSE DHËNIES SË PAJISJES NJERËZVE TJERË, 
PËRKUJDESUNI QË T'JU JEPNI EDHE KËTO UDHËZIME! 
 
 
 

PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME SIGURIE 
 

Rrufeja me simbolin e shigjetës brenda trekëndëshit 
barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të 
rrymës së rrezikshme dhe të jo-izoluar brenda 
prodhimit që mund të aq i fuqishëm sa të paraqesë 
rrezik nga goditja elektrike. 
Pikëçuditja brenda trekëndëshit barabrinjës 
paralajmëron përdoruesin për prani të udhëzimeve të 
rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje në 
dokumentin e dhënë me prodhimin. 

 
KUJDES 

RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE 
MOS HAPNI 

 

Mos e hiqni kapakun e pajisjes. Në asnjë rast përdoruesit nuk 
i lejohet të kryejë çfarëdo pune të riparimit apo rirregullimit të 
pajisjes. Lëreni këtë punë për riparuesin e kualifikuar me 
autorizim. Me injorim të këtyre udhëzimeve prodhuesi nuk 
mund të jetë më i përgjegjshëm për dëmtimet. 
  



AL  VIVAX 

3

MASA PARAPRAKE 

1. Këtë aparat shtëpiak mund ta përdorin fëmijët
nga 8 vjet e më shumë. Mund ta përdorin
persona me aftësi të zvogëluara fizike,
shqisore ose mendore (nëse janë nën
mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime për
përdorim të sigurt të pajisjes dhe kuptojnë
rreziqet e mundshme).

2. Fëmijët nuk duhet të luajnë me këtë aparat
shtëpiak.

3. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet
nga fëmijë pa mbikëqyrje ose më të vegjël se
8 vjet.

4. Ruani pajisjen dhe kabllon e saj në vend k nuk
kanë qasje fëmijë më të vegjël se 8 vjet.

5. Nëse kablloja e rrymës dëmtohet, duhet të zëvendësohet
nga prodhuesi ose shërbimi për riparim ose personel me
kualifikim të ngjashëm për të shmangur situata të
rrezikshme.

6. Asnjëherë mos lëvizni aparatin me tërheqje të kabllos dhe
kujdesuni që ai të mos ngatërrohet.

7. Vendoseni pajisjen në sipërfaqe stabile, të rrafshët.
8. Përdoruesi nuk duhet të lërë pajisjen pa mbikëqyrje derisa

ai është i lidhur në rrymë.
9. Kjo pajisje duhet të përdoret vetëm për përdorim në

ambiente të brendshme, për qëllime shtëpiake dhe vetëm
për qëllimin për të cilin është bërë. Mos vendosni njësin
afër materialeve të ndezshme ose shpërthyese.

10. Që të mbroheni nga goditja elektrike, mos e zhytni kabllon,
prizën ose tërë aparatin në ujë ose lëng tjetër.

11. Aparati nuk është paraparë për punë me kohëmatës të
jashtëm ose sistem të posaçëm të telekomandës.
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12. Përdorni vetëm lidhës të përshtatshëm për këtë pajisje. 
13. Mos e përdorni skarën afër ujit, në podrum të lagur ose në 

afërsi të pishinës. 
14. Mos e lëni kabllon të varet mbi këndin e tavolinës ose 

banakut. 
15. Dështimi gjatë mirëmbajtjes së skarës në gjendje të pastër 

mund të çojë në dëmtim të sipërfaqes, e që mund të 
ndikojnë negativisht në gjatësinë e jetës së aparatit dhe 
mund të rezultojë me situata të rrezikshme. Dëmtimi i tillë 
nuk mbulohet nga garancia. 

16. Kjo pajisje nuk është paraparë për përdorim nga persona 
me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore 
(përfshirë edhe fëmijë) përveç nëse janë nën mbikëqyrje 
ose u janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të 
pajisjes nga personi i përgjegjshëm për sigurinë e tyre. 

17. PARALAJMËRIM: Aparati dhe pjesët e 
tija të qasshme ngrohen gjatë përdorimit. 
Duhet të kini kujdes që të shmangni prekje të 
elementeve të ngrohura. Fëmijët më të vegjël 
se 8 vjet duhet të mbahen larg pajisjes përveç 
nëse nuk janë nën mbikëqyrje.  

18. PARALAJMËRIM: Mos instaloni skarën në vende të 
mbyllura, dhoma, në sipërfaqe për gatim ose aparate tjera 
që prodhojnë ngrohtësi. 

19. Sipërfaqja ngrohet gjatë punës  
20. Nuk duhet të përdorni pastrues me avull. 

Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim shtëpiak 
dhe për qëllime të ngjashme të tilla si:  
- Hapësira të kuzhinës për punëtorët në dyqane, zyra 

dhe fusha të tjera të punës - objektet hotelierike të tilla 
si dhoma në hotele motele dhe objekte të tjera të 
akomodimit. 

- Objekte të akomodimit “Bed and breakfast” (shtrat dhe 
mëngjes. 

- Ketering dhe shërbime të ngjashme që nuk japin me 
qira 

 

LEXONI ME KUJDES KËTO UDHËZIME DHE RUAJENI 
PËR TË ARDHMEN !   
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VENDOSJA E SKARËS TUAJ  
 

Emrat e pjesëve dhe aksesorëve 
 

 
 
 
 

1. Mbajtës të ftohët në prekje 
Për bartje më të lehtë. Mbështet 
terminalin e pllakës së nxehtë dhe 
termostat. 

 

2. Pjata e pjekjes me ngrigësin e 
ngulitur O-formë 

  

 Pjatë e shtrirë: Ideale për gatim të një 
shumëllojshmëri ushqimesh përfshirë 
mishin, vezët, proshutën, qepët, kërpudhat dhe domate. 

 

3. Prizë për sondën e kontrollit të termostatit me kabllo të energjisë 
 Sonda e kontrollit, kontrollohet nga termostati për të siguruar temperaturën 

konstante dhe është i lëvizshëm për transportueshmëri dhe pastrim të lehtë. 
 

4. 5., 6.: Mbulesë qelqi me dorezë dhe mekanizëm për mbyllje 
Për të mbajtur temperaturë të vazhdueshme dhe më të lartë dhe për të bërë 
pjekje më të efektshme, mbyllni kapakun e qelqtë. 

  

4. Kapaku i 
qelqit 1. Pjata e pjekjes, 

mbajtësit gjithmon të 
ftohët 

5. Mbajtësi i kapakut 
të qelqit 

6. Mbyllësi 

3. Kontrolluesi i 
temperatures 

2. Pjata e pjekjes  

Tabaku i vajit 
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Si të mbyllni kapakun e qelqit: 
Ju lutemi të jeni i sigurtë që të ngrini kapakun e qelqit për të ngritur defekte sipas 
udhëzimeve të mësipërme për të mbyllur kapakun e qelqtë të butë. Kapaku do të 
dëmtohet nëse shtypni me forcë kapakun e qelqit poshtë. 

 
Si të hapni kapakun e qelqit: 
Keni një bllokadë nën dore për të montuar pjesën e poshtme të strehimit kur mbyllni 
kapak qelqi të ngushtë. 
Ju lutemi përdorni dorën për të kapur për të çarë bllokimin kur hapni kapakun e 
qelqit të guaskës. Pastaj hapni kapakun prej xhami në vendin e ngushtë për të 
qëndruar. Ju lutemi referojuni bashkëngjitjes më poshtë. 
 

 
Treguesi i nxehtësisë 
Indicator light up when Thermostat knob turn on. After the indicator Turn Off, unit 
is ready for cooking. The Indicator will periodically turn on/turn off, to keep hot plate 
temperature on adjusted temperature level. 
 
 
 

NUK DUHET TË E PASTRONI TERMOSTATIN DHE KABINETIN E 
ENERGJISË NË UJË OSE LËNDËVE TË TJERA! 

Mbulesa qelqi që 
qëndron në çarë 

Kapaku qelqi prek pjesën e 
sipërme kur kapaku i skares 
mbyllet 

Permbys     

Pozicioni I mbyllur   

Pozicioni I hapur 
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PARA PËRDORIMIT TË PARË 
Nxirrni aparatin dhe aksesorët nga kutia. Hiqni ngjitëset, letrën ose plastikën 
mbrojtëse nga kutia. 

• Para se të përdorni aparatin për herë të parë, fshini të gjitha pjesët që hiqen me
një leckë të lagur. Asnjëherë mos përdorni lëndë gërryese.

• Vendoseni termostatin në vendin e vetë.
• Kyçni kabllon në prizë të murit (Shënim: Sigurohuni që tensioni që është

shënuar në pajisjen është e njëjtë si ajo lokale para se të lidhni pajisje. Tensioni
220-250V, 50/60Hz, 2200W).

• Rrotullojeni termostat në drejtim të akrepave të orës në rregullimin maksimal
dhe lejoni që pajisja të ngrohet pa ushqim së paku 5 minuta.

• Kur pajisja përdoret për herë të parë, mund të ketë erë.
• Kjo është normale. Sigurohuni që është i mundshëm ventilim i mjaftueshëm.

Kjo aromë është vetëm e përkohshme dhe do të zhduket shpejt.
• Ju rekomandojmë vendosjen e një shtrese që është rezistente ndaj ngrohtësisë

me tavolinës dhe pajisjes (në këtë mënyrë nuk do të shfaqen njolla mbi tavolinë
ose pëlhurat e vendosura mbi të).

• Vendoseni pajisjen në vend me ventilim të mirë.

Instalimi 
 

1. Përdorni skarën në vende të hapura dhe të thata
2. Zgjidhni sipërfaqe të rrafshët që mundëson hapësirë të mjaftueshme të hapur

për hapjet e ventilimit.
3. Kyçeni skarën tuaj në prizë standarde të murit në amvisëri. Përkujdesuni që

tensioni dhe frekuenca janë të njëjta si në etiketën e prodhimit.

 

PARALAJMËRIM: Mos instaloni skarën në 
vende të mbyllura, dhoma, në sipërfaqe për 
gatim ose aparate tjera që prodhojnë ngrohtësi. 
Sipërfaqja ngrohet gjatë punës  
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PËRDORIMI  
 

•  Nxehni aparatin tuaj paraprakisht në lartësinë maksimale për disa minuta deri 
sa nuk fiket treguesi i temperaturës. 

•  Pllaka që nxehet duhet të lyhet me pak vaj. 

•  Përdorni dorezën për temperaturën në termostat që të zgjidhni temperaturën e 
dëshiruar. 

•  Termostati rregullon temperaturën e vazhdueshme. Gjatë gatimit drita ndizet 
dhe fiket. Kjo është e zakonshme. Temperatura gjithmonë përshtatet. Kurrë 
mos përdorni objekte të mprehta në skarë pasi ato mund të dëmtojnë shtresën 
e mbështjellësit që mundëson ushqimi mos të ngjitet. 

 

 

KUJDES: Kur gatuani, kini kujdes mos derdhni salcë ose lëng ose ndonjë lëng që 
nuk pastrohet lehtë pas ftohjes në hendekun midis pjeses së pjekjes dhe strehimit. 

KUJDES: Avulli mund të lëshohet në mes të pllakave të gatimit. Kujdes duhet të 
merret për të parandaluar që duart ose fytyra të mos vijnë në kontakt me avull. 
 

 

 

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA  
•  Para pastrimit shkyçeni pajisjen dhe pritni të ftohet. 

•  Kurrë mos derdhni ujë të ftohtë në pjatë të nxehtë pasi kjo mund të dëmton 
pajisjen dhe të shkakton spërkatje me ujë të nxehtë.  

•  Fshini brendinë dhe skajet e pajisjes me peshqir të butë ose të letrës.  

•  Pastroni pajisjen me leckë të njomë. Kurrë mos përdorni mjete të forta ose 
abrazive, gërryese ose lesh metalik pasi ato dëmtojnë pajisjen.   

•  Për të hequr pjesën tjetër të ushqimit ose të vajit, mos përdorni mjete metalike, 
ata mund të dëmtojnë me të vërtetë shtresën e papërshkueshme. Gjithmonë 
përdorni një shpatull, vegla druri ose silikon rezistent ndaj nxehtësisë.  

• Kurrë mos fundosni pajisjen në ujë ose çfarëdo lëngu. Pajisja nuk duhet të 
vendoset në pjatalarëse. Sigurohuni që keni shkyçur pajisjen nga rryma. 
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RUAJTJE
Gjithmonë thajeni skarën para ruajtjes. Kujdesuni që ena për yndyrë t jetë e vënë 
si duhet. 
Ruajeni skarën në sipërfaqe të rrafshët në majë të dollapëve. 
E rëndësishme: Para vënies së sondës kontrolluese në vendin e saj, kujdesuni që 
brendia e këtij vendi të jetë krejtësisht e thatë. Që të bëni këtë, fshini brendinë e 
këtij vendi me leckë të thatë ose me lëvizje të forta derdheni ujin. 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Hedhja e pajisjeve elektrike dhe elektronike 
Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i përket një 
grupi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime EE), dhe nuk 
duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose të rënda. 
Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve, parandalon efektet 
e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat 

mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm ose hedhjen e këtij prodhimi. 

Për më shumë informacione në lidhje me riciklimin dhe asgjësimin e këtij prodhimi, 
ju lutemi kontaktoni lokale për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme ose dyqanin 
tuaj, ku keni blerë prodhimin. 

Deklarata e BE-së për përputhshmëri  
Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e aplikueshme evropiane 
dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në fuqi. 

Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun e 
mëposhtëm: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

Model Voltage Frequency Power Cooking Plate 
Size 

EG-4030RC 220V-240V~ 50/60Hz 2200W 385x290 mm 
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Električni Žar 

EG-4030RC 

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih 
shranite za morebitno prihodnjo uporabo. 



VIVAX SI 

2 

DOBRODOŠLI! 
 
Ta naprava je v skladu z najvišjimi standardi, inovativno 
tehnologijo in z visokim udobjem.  
 

Pred uporabo žara natančno preberite ta navodila in jih skrbno 
shranite. 
 

Če boste sledili navodilom, vam bo žar služil več let. 
 
PAZLJIVO SHRANITE TA NAVODILA. V PRIMERU PRODAJE 
ALI PRENOSA NAPRAVE NA DRUGE LJUDI SE PREPRIČAJTE, 
DA JIM PREDATE TUDI TA NAVODILA! 
 
 
 

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO 
Oznaka strele s puščico znotraj enakostraničnega 
trikotnika obvešča uporabnika o prisotnosti nevarnih 
napetosti, ki ni izolirana v izdelku in ki je lahko dovolj 
močna, da obstaja nevarnost električnega udara. 
Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika obvešča 
uporabnika na pomembna navodila za uporabo in 
vzdrževanje v dokumentu, ki je priložen v paketu. 
 

 
POZOR 

TVEGANJE ELEKTRIČNEGA ŠOKA 
 

NE ODPIRAJ 
 

Ne odpirajte zadnjega pokrova. V nobenem primeru uporabnik 
ne sme popravljati aparata. Samo usposobljeno osebje iz 
proizvodnje lahko dela s strojem. Z ignoriranjem varnostnih 
navodil proizvajalca, le-ta več ne more biti odgovoren za 
škodo. 
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PREVENTIVNI UKREPI 
 

1. Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci od 8 let 
dalje. Lahko ga uporabljajo osebe z zmanjšanimi 
telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, kot tudi 
osebe z zmanjšanimi intelektualnimi sposobnostmi ali 
pomanjkanjem izkušenj in znanja (pod pogojem, da so 
pod nadzorom ali pa da so jim predana navodila glede 
uporabe aparata na varen način in da se zavedajo 
vključenih tveganj). Otroci se ne morejo igrati s to napravo. 
Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen 
če so starejši od 8 let in če so pod nadzorom. 

2. Držite aparat in kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let. 
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z 
aparatom. 

3. Če se kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, 
serviser ali kvalificirana oseba, da se izognete tveganju 
poškodb. 

4. Naprave nikoli ne premikajte s potegom za kabel in pazite, 
da se kabel ne zaplete. 

5. Naprave morajo biti postavljene na stabilno, ravno 
površino. 

6. Uporabnik napraved ne sme pustiti brez nadzora, medtem 
ko je priključena na elektriko. 

7. Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo in je 
to njen edini namen. 

8. Za zaščito pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, 
vtiča ali celotnega aparata v vodo ali katerokoli drugo 
tekočino. 

9. Aparat ni namenjen za uporabo z zunanjim časovnikom ali 
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje. 

10. Uporabite samo primeren priključek za to napravo. 
11. Če se kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, 

serviser ali kvalificirana oseba, da se izognete tveganju 
poškodb. 

12. Ne uporabljajte žara v bližini vode, v mokri kleti ali v bližini 
bazena. 
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13. Ne dovolite, da kabel visi čez rob mize ali pulta. 
14. Neuspeh pri ohranjanju žara v čistem stanju, lahko 

privede do površinskih poškodb, ki lahko negativno 
vplivajo na življenjsko dobo aparata in lahko povzročijo 
nevarne situacije. Taka škoda ni zajeta v garancijo. 

15. Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z 
otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen 
pod nadzorom ali če so jim bila dana navodila glede 
uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo 
varnost. 

16. OPOZORILO: Naprava in njeni dostopni 
deli se segrejejo med uporabo. Previdni 
bodite, da se ne dotaknete ogretih 
elementov. Otroke, mlajše od 8 let je treba 
držati stran od napave, razen če so pod stalnim nadzorom.  

17. Ne smete uporabljati parnega čistilnika. 
 

POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA 
SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO! 

 

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara 
Neprimerna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar.  
Naprave ne priključite v vtičnico, dokler ni pravilno nameščena 
in ozemljena. 
Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru kratkega stika, 
ozemljitev zmanjšuje tveganje električnega šoka z 
zagotavljanjem izhodne žice električne energije. 
Ta naprava je opremljena s kablom, ki ima ozemljitveno žico 
in ozemljeno vtičnico. Vtič mora biti vstavljen v vtičnico, ki je 
ustrezno nameščena in ozemljena. Posvetujte se z 
usposobljenim elektrikarjem ali serviserjem, če ne razumete 
navodil za ozemljitev ali če obstaja dvom o tem, ali je naprava 
pravilno ozemljena. 

KABLA, VTIČA ALI NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE 
VODI ALI DRUGIM TEKOČINAM. 
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NASTAVITEV VAŠEGA ŽARA 
 

Imena delov in opreme 

 

1. Ročki hladni na otip
Služita za lažje nošenje
naprave. Plošča se namesti
na ohišje, v katerega se
priključi tudi napajalni kabel s
termostatom.

 

2. Plošča za peko z
vgrajenim grelnikom v 
obliki črke O
Ravna plošča: Plošča za peko: Zadržuje tekočino in okus hrane ter omogoča
pečenje z minimalno količino maščobe. Odlična je za pripravo različnih jedi, kot
so: meso, jajca, slanina, čebula, gobe, paprike…

 

3. Priključek z upravljanjem temperature
Napajalni kabel vsebuje krožni gumb za izklop ali nastavitve
temperature na aparatu. Kabel je mogoče izvlečti zaradi lažjega
čiščenja in transporta.

 

4. 5., 6: Stekleni pokrov z ročko in mehanizmom za zaklep
Za ohranjanje stalne temperature in hitrejše pečenje lahko zaprete pokrov iz
kaljenega stekla.

4. Stekleni
pokrov1. Hladne ročke za

dviganje plošče za
peko

5. Ročica pokrova6. Ročka za 
zapiranje

3. Priključek za
termostat s
kontrolo
temperature

2. Ploča za peko

Posoda za zadrževanje olja
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Kako zapreti stekleni pokrov: 
Stekleni pokrov premaknite navzdol, da ga trdno zaprete. Pokrov se lahko 
poškoduje, če ga zaprete s silo.  

 
 
Kako odpreti stekleni pokrov: 
Pod ročko se nahaja mehanizem za zaklep. S prstom sprostite mehanizem in 
dvignite pokrov.  

 
 
Indikator gretja 
Indikator sveti, ko se vključi termostat. Po tem, ko se lučka indikatorja ugasne, je 
naprava pripravljena za pečenje. Indikator se bo med peko vklapljal in izklapljal in 
s tem ohranjal enako temperaturo plošče.  
 
 

PAZITE, DA TERMOSTAT, NAPAJALNI KABEL ALI CELOTEN ŽAR 
NE PRIDETA V STIK Z VEČJO KOLIČINO VODE ALI DRUGE 

TEKOČINE! 
 
 
 
 

Stekleni pokrov stoji v 
utoru   

Ko je pokrov zaprt, se stekleni 
pokrov dotika zgornjega roba. 

Do pregrade 

Zaklenjen položaj 

Odklenjen položaj 
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PRED PRVO UPORABO 
 

Odstranite aparat in dodatno opremo iz škatle. Odstranite nalepke, 
zaščitno folijo ali plastiko z naprave. 
 

• Pred prvo uporabo aparata, obrišite vse odstranljive dele z vlažno krpo. 
Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev. 

• Posodo za zbiranje maščobe podložite pod izliv za maščobo. 
• Postavite termostat na njegovo mesto. 
• Napajalni kabel vključite v električno vtičnico (Opomba: Poskrbite, da 

je navedena napetost na napravi enaka kot lokalna pred priključitvijo 
naprave. Napetost 230V, 50/60Hz, 2200 W). 

• Obrnite termostata v smeri urinega kazalca na najvišjo nastavitev in 
pustite, da se naprava greje vsaj 5 minut brez hrane. 

• Ko se naprava prvič vključi, se bo pojavil vonj. 
• To je normalno. Prepričajte se, da je možno zadostno prezračevanje. 

Ta vonj je samo začasen in bo hitro izginil. 
• Priporočamo, da med mizo in aparatom postavite podlogo, odporno na 

toploto (na ta način se ne bodo prikazali madeži na mizi ali namiznih 
prtih). 

• Postavite napravo v dobro prezračevan prostor. 
 

Namestitev 
1. Uporabljajte žar v odprtih in suhih prostorih 
2. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj odprtega prostora za 

prezračevalne odprtine. 
3. Vključite svoj žar v standardno vtičnico v gospodinjstvu. Prepričajte se, 

da sta napetost in frekvenca enaki kot tisti na etiketi 
izdelka. 

OPOZORILO:  
Ne nameščajte žara v zaprtih prostorih, sobah, na kuhalni 
površini ali drugih napravah, ki proizvajajo toploto. 
Površina je vroča med obratovanjem  
 

UPORABA 
• Pred-ogrejte napravo na najvišji ravni za nekaj minut, dokler se indikator 

temperature ne ugasne. 
• Ploščo, ki se segreje je treba premazati z malo olja. 
• Uporabite ročko za temperaturo na termostatu za nastavitev želene 

temperature. 
• Termostat uravnava konstantno temperaturo. Med kuhanjem se lučka 

vklaplja in izklaplja. To je normalno. Temperatura se vedno prilagaja. 
Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov na žaru, saj bodo poškodovali 
oblogo, ki omogoča, da se hrana ne prime. 
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
• Pred čiščenjem izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
• Nikoli ne vlivajte hladne vode na vroči krožnik, ker to lahko poškoduje

napravo in povzroči škropljenje vrele vode.
• Obrišite notranjost in robove aparata s papirnato brisačo ali mehko krpo.
• Napravo očistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih ali abrazivnih

sredstev, mrežic ali jeklene volne, saj lahko poškodujejo napravo.
• Odstranite in izpraznite posodo za zbiranje maščobe po vsaki uporabi in

jo operite v topli milnici.
• Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali katerokoli tekočino. Naprava se

ne sme dati v pomivalni stroj. Poskrbite, da izklopite aparat iz elektrike.
 

SKLADIŠČENJE
Pred shranjevanjem vedno posušite žar. Poskrbite, da bo posoda za 
maščobo pravilno nameščena. 
Shranite žar na ravno površino, na vrhu klopi ali omare. 
 

Pomembno: Pred vstavljanjem nadzorne sonde v režo, se prepričajte, da 
je notranjost reže popolnoma suha. Če želite to narediti, obrišite notranjost 
reže s suho krpo ali močno otresite odvečno vodo. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Odlaganje električne in elektronske opreme 
Za zaščito okolja in recikliranje surovin in v čim večjo mero 
uporabe le-teh, potrošnika naprošamo za vrnitev opreme, ki je 
ni mogoče popraviti v javni sistem za zbiranje električne in 
elektronske opreme. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, 
da se mora biti ta izdelek vrniti na mesto zbiranja elektronskih 

odpadkov, da se z recikliranjem izkoristi čim več surovin. 
S tem pomagate preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje 
ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo odlaganje izdelka. Z recikliranjem 
materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in 
naravnih virov. 

Izjava EU o skladnosti  
Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi 
standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in 
predpisi. 
Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete iz naslednje 
povezave: www.msan.hr/dokumentacijaartiklala 

Model Napajanje Frekvenca Moč Velikost plošče za 
peko 

EG-4030RC 220V-240V~ 50/60Hz 2200W 385x290 mm 
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Electric Grill 

EG-4030RC 

It is important that you read these instructions 
before using your product and we strongly 
recommend that you keep them in a safe place for 
future reference. 
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WELCOME! 
 
This device meets the highest standards, innovative 
technology and high comfort use.  
 
Read these instructions carefully before using your Grill, and keep 
it carefully. 
 
If you follow the instructions, your Grill will provide you with many 
years of good service. 
 
SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY IF YOU SELL OR 
TRANSFER DEVICE TO OTHER PEOPLE, BE SURE TO 
INCLUDE THESE INSTRUCTIONS! 
 
 
 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING 
The flash with the symbol of arrowhead, inside an 
equilateral triangle alerts the user about the presence 
of a dangerous tension not isolated inside the product 
which can be sufficiently powerful to constitute a risk 
of electrocution. 
The point of exclamation inside an equilateral triangle 
alerts the user about the presence of important 
operating instructions and maintenance in the 
document enclosed in the package. 

 
CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 

 

Do not open the back cover. In no case the user is allowed 
to operate inside the unit. Only a qualified technician from the 
manufacture is entitled to operate. By ignoring the safety 
instructions, the manufacturer can not be hold responsible 
for the damage. 
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SAFETY PRECAUTIONS 

1. This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.

2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be

made by children unless they are older than
8 and supervised.

4. Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.

5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

6. Never move the appliance by pulling the cord and make
sure the cord can not become entangled.

7. The appliances must be placed on a stable, level
surface.

8. The user must not leave the device unattended while it
is connected to the supply.

9. This appliance is only to be used for indoor usage, for
household purposes and only for the purpose it is made
for. Do not place unit close to the flamable or explosive
materials.

10. To protect yourself against an electric shock, do not
immerse the cord, plug or appliance in the water or any
other liquid.
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11. The appliance is not intended to be operated by means 
of an external timer or a separate remote-control system. 

12. Only use the appropriate connector incorporating 
Thermostat to connect device to power supply. 

13. Do not use this grill near water, in a wet basement or 
near a swimming pool. 

14. Do not let cord hang over edge of table or counter. 
15. Failure to maintain the grill in a clean condition could lead 

to damage of the surface that could adversely affect the 
life of the appliance and possibly result in a hazardous 
situation. Such damages are not included in the 
warranty. 

16. WARNING: The appliance and its 
accessible parts become hot during use. 
Care should be taken to avoid touching 
heating elements. Children less than 8 
years of age shall be kept away unless continuously 
supervised.  

17. WARNING: Do not install Grill in the closed spaces, 
rooms, over a range cooktop or other heat-producing 
appliance. 

 

 The accessible surface is hot during operation  
18. Steam cleaner is not to be used. 
19. This appliances is intended to be used in household and 

similar applications such as: 
 - Staff kitchen areas in shops, offices and others 

working environments; 
 - Farm houses; 
 - by clients in hotels, motels and other residential type 

environments; 
 - Bed and breakfast type environments. 
 
 
 

READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP THEM 
FOR FUTURE REFERENCE! 
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WARNING: Electric Shock Hazard Improper use of the gro 
unding can result in electric shock.  
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed 
and grounded. 
 
This appliance must be grounded. In the event of an 
electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric 
shock by providing an escape wire for the electric current. 
This appliance is equipped with a cord having a grounding 
wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an 
outlet that is properly installed and grounded. Consult a 
qualified electrician or serviceman if the grounding 
instructions are not completely understood or if doubt exists 
as to whether the appliance is properly grounded. 
 
 

DO NOT IMMERSE POWER CABLE AND 
CABINET IN WATER OR ANY LIQUID 
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SETTING UP YOUR GRILL 

Names of Grill Parts and Accessories 

1. Cool-touch handles
For easy carrying. Supports the
hot plate and Thermostat socket
terminal.

2. Baking plate with
embedded O-shape heater
 

Flat plate : Ideal for cooking a
variety of foods including meat,
eggs, bacon, onions,
mushrooms and tomatoes.

3. Socket for Thermostat control probe with power cable
The control probe is thermostatically controlled to ensure constant
temperature, and is removable for portability and easy cleaning.

4. 5., 6.: Glass Lid with handle and Lock mechanism
To keep constant and higher temperature and make more efficient grilling or
bakeing, close the Tempered Glass Lid.

4. Glass lid
1. Baking pan Cool-

touch handle

5. Glass lid Handle6. Lock

3. Temperature
Control Inlet

2. Baking plate

Oil tray 
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How to close glass lid : 
Pls be sure lift up glass lid to up baffle as per belowing instruction in order to close 
glass lid smooth .The lid will be damaged if you press downward glass lid 
forcefully. 

 
How to open glass lid: 
Have one lock under handle to clamp the bottom housing when close clamshell 
glass lid. 
Please use hand to clamp to loose lock when you open the shell glass lid .then 
slip glass lid to slot for standing. Please refer to attachment below. 

 
 
Heat up Indicator 
Indicator light up when Thermostat knob turn on. After the indicator Turn Off, unit 
is ready for cooking. The Indicator will periodically turn on/turn off, to keep hot 
plate temperature on adjusted temperature level. 
 
 
 
 

DO NOT IMMERSE THERMOSTAT PROBE OR POWER CABLE 
INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID! 

  

Glass lid standing in slot   
Glass lid touch the up side 
when lift lid up to close   

Up baffle     

Locked position   

 Unlocked position  
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BEFORE FIRST USE 
 
Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective 
foil or plastic from the device. 
 

• Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with 
a damp cloth. Never use abrasive products. 

• Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat. 

• Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is 
indicated on the device matches the local voltage before connecting the 
device. Voltage 220-240V, 50/60Hz, 2200W). 

• Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the device 
heating at least 5 minutes without food. 

• When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur. 

• This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary 
and will disappear soon. 

• We advise to place a heat resistant coating between your table and the 
appliance (this way you don’t get burns on your table or table cloth). 

• Place the device in a well ventilated space. 

 

 

Installation 
 

1. Use Grill on open and dry places 

2. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or 
outlet vents. 

3. Plug your Grill into a standard household outlet. Be sure the voltage and the 
frequency is the same as the voltage and the frequency on the unit rating 
label. 

 
 

WARNING: Do not install Grill in the closed 
spaces, rooms, over a range cooktop or other 
heat-producing appliance. 
 
The accessible surface is hot during operation 
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USE 
• Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the

temperature indicator goes off.

• The heating plate should be rubbed in with some food oil.

• Use the temperature know on the thermostat to choose the desired temperature.

• The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the indicator
light on and off, this is normal, the temperature is always constant adjusted.
Never use sharp objects on the grill plate, this will damage the anti-stick coating.

WARNING: When cooking, be careful not spilling sauce or juice or any liquid
that not easy cleaning after cooling down to the gap between baking pan and 
housing. 

WARNING: Steam may be released between the cooking plates. Caution
should be taken to prevent hands or face from coming into contact with the steam. 

CLEANING AND MAINTENANCE 
 

•  Before cleaning, unplug the appliance from power supply and wait for the
appliance to cool down.

•  Never poor cold water on a hot plate, this could damage the device and can
cause splashing hot water.

•  Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft
cloth.

•  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners,
scouring pad or steel wool, which damages the device.

•  To remove the the rest of the food or oil, do not use metal utensils, they can
indeed damage the nonstick coating. Always use a spatula, wooden utensils or
silicone heat resistant

• Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is
not dishwasher proof Be sure to unplug the appliance from the power supply.

STORAGE
 

Always dry the Grill before storing. Ensure the drip tray is correctly positioned. 
 

Store the Grill on a flat surface on your bench top or cupboard. 
 

Important: Before inserting control probe in probe socket, ensure the interior of 
the socket is fully dry. To do this, wipe interior of socket with a dry cloth or shake 
out excess water vigorously. 
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TECHNICAL SPECIFICATION 

Disposal of electrical and electronic equipment 
 

To protect our environment and to recycle the raw materials used as 
completely as possible, the consumer is asked to return 
unserviceable equipment to the public collection system for 
electrical and electronic. 
The symbol of the crossed indicates that this product must be 
returned to the collection point for electronic waste to feed it by 

recycling the best possible raw material recycling. 
By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the 
environment and human health, which could otherwise be caused due to 
improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, 
you will help to preserve a healthy environment and natural resources. 
For detailed information about the collection of EE products contact M SAN Grupa 
dd or the dealer where you purchased the product. 

EU Declaraton of Conformity  
This device is manufactured in accordance with the applicable 
European standards and in accordance with all applicable 
Directives and Regulations.  
EU declaration of conformity can be downloaded from the 
following link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

Model Voltage Frequency Power Cooking Plate 
Size 

EG-4030RC 220V-240V~ 50/60Hz 2200W 385x290 mm 
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