
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Гриль-панель для индукционных 
поверхностей

Индукциялық гриль панелі

 HHY-GP2CB

Перед началом работы 
внимательно прочитайте 

инструкцию.

Жұмысқа кіріспес бұрын 
нұсқаулықты мұқият оқып 

шығыңыз.



Важные инструкции по 
безопасности

Эту сковороду-гриль можно использовать только в зоне 
расширения или с функцией BBQ индукционной 
варочной панели, но эффект при готовке будет лучше 
при использовании функции BBQ, поскольку сковорода-
гриль предназначена для функции барбекю.
Для поддержки отличных характеристик покрытия 
поверхности не используйте эту сковороду на 
керамической варочной панели, газовой плите или 
другом устройстве, которое нагревает с помощью 
высокой температуры.

Применение сковороды-гриля

1. Поместите сковороду-гриль на зону расширения индукционной варочной панели.

При использовании сковороды-гриль, убедитесь, что основание плотно прилегает к стеклу.

2. Коснитесь кнопки зоны приготовления, в которой есть зона расширения, а затем нажмите и
удерживайте кнопку расширения в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию барбекю.

3. поместите мясо или другую пищу, которую вы хотите пожарить, на сковороду-гриль.

4. По окончании жарки повторите шаг 2 для отключения функции BBQ.



         Когда варочная панель используется или после использования, гриль очень 
горячий. Держитесь в отдалении от сковороды-гриль и не касайтесь ее. 

Чистка и обслуживание
1. После использования сковороды-гриль не чистите ее до тех пор, пока
она полностью не остынет.
2. Очищать сковороду следует с помощью горячей воды. Тщательно
промойте ее горячей водой, возьмите чистую ткань, намочите ее в горячей
воде и тщательно протрите сковороду. Обращайте внимание на канавки
между ребрами. Чтобы хорошо их вычистить, оберните палец материей и
протрите пространство между ребрами. Периодически промывайте
материю. После очистки сковороды-гриль тщательно протрите ее
бумажной салфеткой. Поместите ее в сухое место, чтобы сковорода-гриль
была защищена от коррозии.
3. Примечание:

• Сковороду-гриль можно мыть в посудомоечной машине.
• Сковороду-гриль можно чистить с помощью губки, пропитанной мылом.
Чистка станет легче, если сначала на некоторое время погрузить
сковороду-гриль в горячую мыльную воду.

Внимание:
Сковорода-гриль останется горячей после использования. 
Используйте сковороду-гриль с теплостойкими перчатками.
Перед чисткой дождитесь, чтобы сковорода-гриль полностью 
остыла. Не кладите стекло на горячие поверхности.

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Всегда дайте сковороде-
гриль остыть, прежде, чем 
приступать к чистке или 

обслуживанию.

Во время приготовления или после него 
сковорода-гриль очень горячая.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЕРЧАТКАМИ



Служба поддержки клиентов
Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также 
использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой 
техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».
Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:
— к вашему официальному дилеру или
— в наш колл-центр: 
8-800-200-17-06 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан)
— на сайт www.haier.com , где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы
на часто задаваемые вопросы.
Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую 
вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель __________________________________ 
Серийный номер __________________________ 
Дата продажи _____________________________

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя 
идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять 
с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать 
причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. 
В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель: 
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»  
Адрес: 
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao, China 

Импортер: 
ООО «ХАР» 
Адрес импортера: 
121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.



Маңызды қауіпсіздік 
нұсқаулары

Бұл грильге арналған табаны икемді жұмыс тәртібінде 
немесе барбекю жұмыс тәртібінде индукциялық пісіру 
панелінде ғана қолдануға болады, алайда, тамақ әзірлеу 
нәтижесі барбекю жұмыс тәртібін қолдану кезінде 
жақсырақ болады, өйткені грильге арналға таба барбекю 
жұмыс тәртібіне арналған.
Беткі қабаттың жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, 
бұл гриль табасын керамикалық плитада, газ плитасында 
немесе жоғары температурада қызатын басқа плитада 
қолданбаңыз.
Грильге арналған табаны қолдану

1. Гриль табасын индукциялық плитаның қыздыру аймағына қойыңыз.

Гриль табасын қолданған жағдайда, оның негізі шыныға тура тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.

2.Қыздыру аймағы бар пісіру аймағының батырмасын басыңыз, одан кейін қыздыру 
батырмасын басып, барбекю жұмыс тәртібін қосу үшін батырманы 3 секунд бойы ұстап 
тұрыңыз.

3. әзірлегіңіз келетін етті немесе басқа тағамды гриль табаға салыңыз.

4. Тамақ әзірлеуді аяқтағаннан кейін барбекю жұмыс тәртібін өшіру үшін 2 қадамды 
қайталаңыз. 



         Пісіру панелі қолданылып жатқан кезде және қолданғаннан кейін гриль өте 
ыстық болады.
Гриль табасынан алыс болыңыз және табасын тікелей ұстамаңыз.

Тазалау және қызмет көрсету
1. Гриль табасын қолданғаннан кейін оның толық сууын күтіп, содан кейін 
жуыңыз. 
2. Табаны ыстық сумен жуыңыз. Оны ыстық сумен мұқият шайып, таза 
шүберекті алып, ыстық суда сулап абайлықпен табаны сүртіңіз. Жыралар 
арасындағы ойықтарға назар аударыңыз. Оларды жақсы тазарту үшін 
саусағыңызды алыңыз, оны шүберекпен ораңыз және ойықтың бойымен 
сүртіңіз. Шүберекті уақытылы шайып тұрыңыз. Гриль табасын 
тазартқаннан кейін оны мұқият орамалмен сүртіңіз. Тат басудан қорғау 
үшін табаны құрғақ жерде сақтаңыз.
3. Ескерту:
• Гриль табасын ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға болады.
• Гриль табасын сабынға малынған мақта тампонды қолданып тазалауға 
болады. Алдын-ала ыстық сабынды суға салып қою кейінгі тазартуды 
оңайлатады. 

Назар аударыңыз:
Гриль табасы оны өшіргеннен кейін ыстық болып тұрады. 
Гриль табасын қолданған кезде қызуға шыдамды 
қолғаптарды пайдалануды сұраймыз.
Тазаламас бұрын гриль табасының толық салқындауын 
күтіңіз. Шыныны ыстық беттерге қоймауыңызды өтінеміз.

ЫСТЫҚ БЕТ

Тазалау немесе техникалық 
қызмет көрсету жұмыстарын 

бастамас бұрын, гриль 
табасын әрқашан суытып 

алыңыз.

Гриль табасы тамақ әзірлеген кезде немесе 
қолданғаннан кейін өте ыстық болады.

ОҚШАУЛАҒЫШ ҚОЛҒАПТАРДЫ 
ПАЙДАЛАУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ



Моделі _________________________________
Сериялық нөмірі _________________________ 
Сатылған күні ____________________________ 

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі
Hyer компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы 
бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз 
болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.
Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:
— біздің ресми дилерімізге немесе
— колл-орталыққа қоңырау шалыңыз:
8-800-200-17-06 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Өзбекстан)
— www.haier.com сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз жəне жиі
қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз
төлтеушінің атына жəне тексеруге болады:

Сонымен қатар,  кепілдігінің жəне сатылғаны туралы құжаттардың 
болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сəйкестендіруді жəне 
нəтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сəйкестендіру 
тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік 
міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.
Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. 

Өндіруші:
"Haier Overseas Electric Appliances Corp. Жшқ."
Мекенжай:
Кеңсе S401, Haier брендінің ғимараты, Haier индустриалды паркі
Жоғары технологиялық аймақ, Лаошань ауданы, Циндао, Қытай

Импорттаушы:
"ХАР ЖШҚ."
Импорттаушы мекенжайы:
Новинский бульвары 8, Мəскеу, 121099, 16 қабат, 1601 кеңсе.
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