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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ
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Tay cầm nắp
Nắp vỉ nướng
Bộ điều khiển nhiệt độ
Đèn báo nhiệt độ
Lỗ cắm kết nối
Vỉ nướng
Khay hứng dầu
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Đế vỉ nướng
Tay cầm đế vỉ nướng 
Giá đỡ vỉ nướng 
Chân đỡ
Giá đỡ khay đồ ăn 
Khay đồ ăn
Đế chân đỡ
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14.

2. LƯU Ý AN TOÀN
Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng
và đã được nối đất.
Không để dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận không thể tháo rời nào của thiết bị rơi vào
hoặc tiếp xúc với nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô trước khi cắm phích cắm
hoặc bật thiết bị.
Chỉ được sử dụng thiết bị trong gia đình, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, khô ráo, và chịu được nhiệt. Tránh đặt thiết bị gần các vật có
cạnh sắc nhọn.
Giữ thiết bị cách xa tường hoặc các vật thể khác với khoảng cách tối thiểu 30 cm.
Đảm bảo thiết bị được lắp đúng cách trước khi vận hành.
Trong và sau khi vận hành, thiết bị có thể sẽ rất nóng. Sử dụng găng tay hoặc các phụ kiện bảo vệ
khác để tránh bị bỏng và thương tích. Giữ thiết bị tránh xa các chất và vật thể dễ gây cháy.
Không nhúng hay để dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận không thể tháo rời của thiết bị tiếp
xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hoặc bật thiết
bị.
Không xoắn, uốn cong, kéo căng hoặc làm hỏng dây điện. Giữ dây điện tránh xa các vật có bề mặt
sắc nhọn và nguồn nhiệt.
Không phủ giấy bạc lên vỉ nướng để tránh làm hỏng lớp chống dính.
Chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị hay khi thiết bị vẫn còn nóng.
Không sử dụng than hoặc các loại nhiên liệu dễ cháy khác với thiết bị.
Để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, kéo bằng phích cắm, không kéo dây.
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

Nhấc thiết bị ra khỏi hộp đựng.
Loại bỏ túi bóng bọc.
Lau vỉ nướng, khay dầu và nắp vỉ nướng bằng vải mềm ẩm.
Lau khô các bộ phận này bằng vải hoặc khăn giấy.
Bật thiết bị (không bỏ đồ ăn) với mức nhiệt cao nhất và để trong 3-5 phút.

BẾP NƯỚNG ĐIỆN PERFECTCOUNTRY BBQ

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng nếu có. Nếu dây điện bị 
hỏng, hãy mang thiết bị tới trung tâm bảo hành để thay thế, tránh nguy hiểm cho người dùng nếu 
sửa chữa sai cách. 
Tắt và rút phích cắm khỏi ổ điện:
- Trong trường hợp có lỗi trong quá trình sử dụng.
- Trước khi vệ sinh hoặc di chuyển thiết bị sang nơi khác.
- Sau khi sử dụng.
Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec.
Không sử dụng thiết bị (tháo phích cắm khỏi nguồn điện ngay lập tức) khi:
- Thiết bị, vỏ thiết bị hoặc dây điện bị hỏng. 
- Thiết bị có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.
- Có dấu hiệu lỗi sau khi thiết bị bị rơi hoặc tương tự.
Đặc biệt chú ý đến vị trí đặt dây điện, tránh để dây chạm vào các bộ phận nóng.
Để thiết bị nguội lại hoàn toàn trước khi lắp hoặc tháo rời các bộ phận.
Trẻ em dưới 12 tuổi không được sử dụng thiết bị.
Trẻ từ 12 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh 
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng 
thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. 
Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.

•
•
•
•
•
Lưu ý: Bạn có thể sẽ thấy khỏi xả ra trong lần đầu tiên sử dụng thiết bị do dư chất còn lại từ quá 
trình sản xuất. Hãy đảm bảo vỉ nướng và khay mỡ  được lau sạch và để khô trước khi vận hành.
3.2 Lắp thiết bị
1. Lắp các chân đỡ vào lỗ trên giá đỡ vỉ nướng. Căn

chỉnh chốt kẹp ở cuối chân đỡ với khe trên khay
đồ ăn phía dưới và đẩy cho đến khi chốt được đặt
đúng vị trí và phát ra tiếng tách.

2. 
3.

Sử dụng giá đỡ khay đồ ăn để lắp khay đồ ăn.
Lắp khay mỡ vào trong giá đỡ vỉ nướng, sau đó 
lắp giá đỡ vỉ nướng vào phần còn lại của thiết bị.
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4. Đặt vỉ nướng vào trong giá đỡ. Lắp bộ điều khiển nhiệt độ vào trong lỗ cắm kết nối và hạ thấp vỉ
nướng cho đến khi vỉ nướng cố định vào giá đỡ.

Cảnh báo: Không tháo các chân nhựa dưới vỉ nướng. Nếu tháo, khoảng cách giữa vỉ nướng và đế sẽ 
gần nhau hơn, có thể dẫn đến đế bị nóng chảy!

Sử dụng hai ốc vít m4x14 và vòng đệm dẹt bằng thép không gỉ để vặn và 
cố định tay cầm và nắp đậy theo chiều kim đồng hồ.
Cắm phích cắm vào ổ điện. Đảm bảo đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng 
và được lắp ráp đúng cách trước khi vận hành.
Nếu không muốn sử dụng bộ giá đỡ, bạn chỉ cần lắp vỉ nướng vào giá đỡ 
vỉ nướng và kết nối với nguồn điện.

5.

6.

7.

3.3 Sử dụng thiết bị
1.
2.

3. 

Kết nối thiết bị với nguồn điện.
Xoay núm điều khiển nhiệt độ đến mức nhiệt độ bạn muốn. Có 5 mức nhiệt độ, từ 1 (thấp) đến 5 
(cao).
Thiết bị có nhiệt độ tối đa vào khoảng 215ºC (+/-25ºC) khi sử dụng nắp đậy và 195ºC (+/-25ºC) 
khi không có nắp đậy.

Lưu ý: Thiết bị thường mất khoảng 3 phút để làm nóng. Quá trình làm nóng sẽ nhanh hơn nếu bạn 
sử dụng nắp đậy.
4. 
5.
6.

Đèn báo nhiệt độ sẽ tắt ngay khi đạt được nhiệt độ yêu cầu.
Đặt đồ ăn bạn muốn nướng lên trên vỉ nướng.
Để tắt thiết bị, hãy xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến mức nhỏ nhất và 
sau đó ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện.

Sử dụng trong nhà
Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị trong nhà như bếp nướng thông thường.
• 

•
•  

Nếu sử dụng thiết bị trong nhà, hãy đảm bảo giữ thiết bị cách xa tường và các vật thể khác ít nhất 
30cm.
Để tháo phần đế vỉ nướng khỏi phần giá đỡ, giữ đế vỉ nướng bằng tay cầm và nhấc lên.
Đặt đế vỉ nướng trên bề mặt cách nhiệt.

Lưu ý: Không nên sử dụng nắp vỉ nướng khi sử dụng trong nhà.

LƯU Ý
• Luôn sử dụng kẹp để lật đồ ăn được nướng. Sử dụng nĩa để lật đồ ăn sẽ làm khô đồ ăn và làm 

hỏng lớp chống dính.



Sản xuất tại: 
Thiết kế tại: 

Trung Quốc
Tây Ban Nha

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Tắt, rút phích cắm và để thiết bị nguội lại trước khi vệ sinh.
Tháo bộ điều khiển nhiệt độ và dây nguồn khỏi thiết bị.
Lau sạch tay cầm bằng nước ấm và vải ẩm.
Lau phần dầu mỡ bắn xung quanh bằng dung dịch làm sạch nhẹ.
Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, xăng, bột tẩy rửa gây mòn hoặc bàn chải kim loại để làm sạch 
bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
Không chạm vào hoặc di chuyển khi thiết bị đang nóng.
Bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn nếu không sử dụng trong thời gian dài. Làm khô hoàn toàn và bọc thiết 
bị trong túi nhựa hoặc bảo quản trong hộp ban đầu.
Bảo quản thiết bị ở nơi khô mát.
Có thể vệ sinh vỉ nướng và khay dầu trong máy rửa chén.

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã thiết bị: 
Tên thiết bị:               
Công suất:
Nguồn điện:               
Loại bảo vệ: 

03061
Perfect Country BBQ 
1680-2000 W
220-240 V~ 50/60 Hz 
IPX4

• Chỉ lật thịt và cá một lần trong khi nướng. Lật nhiều lần sẽ làm khô đồ ăn.
Nếu đồ ăn chín dính vào vỉ nướng, hãy lấy một miếng giấy ăn và nhúng vào dầu 1 vài lần, sau đó, 
lấy miếng giấy ăn đó chà vỉ nướng.
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