MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Cooktop Elétrico de Embutir

BBQ G5
Antes de ligar o aparelho, leia atentamente todas as instruções
contidas neste manual e o mantenha para futuras referências.
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Ex.mo. Sr. Cliente,
Agradecemos, muito sinceramente a sua escolha, e aproveitamos da ocasião
para o felicitar. Este novo produto, que foi projectado com grande atenção e construído
com os melhores materiais, foi verificado e aprovado, de maneira a darlhe imensa
satisfação para um cozinhado perfeito.
Por conseguinte, pedimos que leia e siga as fáceis instruções que lhe per- mitirão
de alcançar excelentes resultados desde o início da sua utilização. Juntamente com
este moderno aparelho, aproveitamos para lhe enviar os nossos melhores
cumpri me n to s.
O FABRICANTE
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Manutenção

Antes de efetuar todas as operações desligue o apare l ho .
Para o bom estado do barbecue nós conselhamos uma
limpeza geral de vez em quando.
Atenção:
- os elementos de aço e/ou esmaltados deverão ser
limpos com produtos apropriados e que não sejam
abrasivos ou corrosivos.
- evite deixar em cima do produto substâncias ácidas ou
alcalinas (vinagre, sal, suco de limão, etc.).
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Instrução de Instalação
Instalação

As seguintes instruções são aqui postas as pessoas quali ficadas que instala, regula e ocupa-se de manutenção do
aparelho segundo as leis vigentes.
Desligue sempre o aparelho antes de efetuar qualquer
operação.

Posição

(Fig. 2) O aparelho foi projectado para ficar em cima de
uma base de trabalho segundo a ilustração.
Ponha material de lacrar ao longo do perimetro da base.

Ligação elétrica

Antes de ligar o aparelho verifique que:
- as características do aparelho sejam conformes às indi cadas na etiqueta do produto;
- o aparelho fique firme a base segundo as leis vige nte s.
Segundo tais leis o aparelho tem que ficar bem firm e a o
chão.
Para efetuar a ligaçao direta à rede é necessário intal ar um
interruptor unipolar dimensionado para a carga no m inal
que, garanta a desconexão da rede e, com uma distância de
abertura dos contatos que provoque o desligamento to tal
nas condições desocarga de energia de categoria III, em
conformidade com as regras de instalação (o cabo de terra
amarelo/verde não deve ser interrompido). A tomada ou o
interruptor unipolar deverão ser posicionados para uma
fácil manipulação do aparelho instalado.
NOTA: O fabricante declina qualquer responsabilidade
no caso o cliente não siga as orientações mencionados
neste manual ou não respeite as leis de prevenção dos
acidentes.
Se o cabo de alimeutação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante ou pelo serviço de assistência
técnica autorizada ou, em todo o caso, por uma pessoa
qualificada, de modo a prevenir qualquer perigo.
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Apparecchio classe I tipo Y
Apparatus class I Type Y
Appareil de classe I type Y
Gerät der Klasse I Typ Y
Aparato clase I tipo Y
Apparaat klasse I typo Y
Aparelho classe I tipo Y

