
 
 
 
 
 
 

Електрическа скара с основа от 
бамбук (25.4x50.8cm) 

R-2520 
 
 

                     
 

 
 
 
 

Инструкция за употреба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предохранителни мерки 
 
• Пренебрегвайки инструкциите за безопасност, производителят не може да 
бъде отговорен за щетите. 
 
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервизен агент или от квалифицирани лица, за да се 
избегне опасност. 
 
• Никога не премествайте уреда, като го дърпате за кабела и се уверете, че 
кабела не може да се заплете. 
 
• Уредът трябва да бъде поставен на стабилна, равна повърхност. 
 
•Потребителят не трябва да оставя устройството без надзор, докато работи. 
 
•Този уред трябва да се използва само за домакински цели и само за целите, 
за които е предназначен. 
 
•Уредът може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени 
физически, сетивни или психически способности или липса на опит и 
познания, ако те са били под наблюдение или инструктирани относно 
безопасното използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва 
да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 
извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под 
наблюдение. 
 
•За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда 
във вода или друга течност. 
 
•Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години. 
 
•Температурата на работните повърхности може да е висока, когато уредът 
работи. 
 
•Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система 
за дистанционно управление. 
 
•Използвайте само подходящия разклонител за това устройство. 

 

 
 
 
 



Описание на уреда 
1. Основа 
2. Плоча за печене 
3. Тавичка за мазнина 
4. Терморегулатор 
5. Индикатор за загряване 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1、 Ненагряваща се основа 
За по-лесно носене. В нея за разположени плочата и тавичката за 
отпадъци. 
 

2、 Плоча за печене с вграден M-образен нагревател 
Грил плоча: Запазва соковете и вкусовете на храните и позволява на 
мазнините да се оттичат по решетките за по-здравословно готвене, 
без мазнини. 

 

1、Ненагряваща се основа 
4. Регулатор на 
температурата 

3. Тавичка за мазнина 

2. Плоча за печене с 
вграден накревател 

5. Индикатор за 
загряване 



 
Гладка плоча: Идеална за приготвяне на различни продукти, 
включително яйца, бекон, лук, гъби и домати 
 

Вграден  M-образен нагревател: М-образният нагревател е 
поставен в нагревателната плоча, за да се осигури бързо загряване, 
равномерно разпределение на топлината и дълъг живот на 
нагревателя. 
 
Канали за оттичане: За ефективно отделяне на мазнината за 
здравословно готвене на скара с ниско съдържание на мазнини. 

 

3、 Подвичжна тавичка за мазнини 
Събира мазнини и сокове по време на готвене. 
Можеда се мие в съдомиялна 

 

4、 Регулатор на температурата 
Регулатора осигурява контрол на тепературата на готвене, и се маха 
когато уреда се мести или при почистване. 

 

 
Преди да се използва за първи път 
 
•Извадете уреда и аксесоарите от кутията. Отстранете стикерите, защитното 
фолио или пластмаса от устройството. 
 
•Преди да използвате уреда за първи път, избършете всички подвижни части 
с влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни продукти. 
 
•Поставете тавичката за събиране на мазнини под отвора за мазнини. 
 
•Поставете терморегулатора в указаното място. 
 
•Включете захранващия кабел в контакта. (Забележка: Уверете се, че 
напрежението, което е посочено на устройството, съответства на местното 
напрежение, преди да включите устройството.) Напрежение 230V ~ 50 / 60Hz). 
 
•Завъртете термостата по часовниковата стрелка до най-високата стойност и 
го оставете да загрява най-малко 5 минути без храна. 
 
•Когато устройството е включено за първи път, ще се има лек мирис. 
Това е нормално, осигурете адекватна вентилация. Това е само временно и 
скоро миризмата ще изчезне.. 
 
•Препоръчваме да поставите топлоустойчив материал между масата и уреда 
(по този начин не изгаряте масата или покривката за маса). 



 
•Поставете устройството на проветриво място. 

 

 
Начин на употреба 
 
•Загреете уреда на най-високата степен за няколко минути, докато 
индикаторът за температура изгасне. 
 
•Нагревателната плоча трябва да се намаже с малко растителна мазнина. 
 
•Използвайте копчето на терморегулатора, за да изберете желаната 
температура. 
 
•Термостатът регулира постоянна температура. При готвене индикаторът 
светва и угасва, това е нормално, температурата винаги е постоянна. Никога 
не използвайте остри предмети върху грил плочата, това ще повреди 
незалепващото покритие. 

 

 
Почистване и поддръжка 
 
•Преди почистване изключете уреда и изчакайте уреда да се охлади. 
 
•Никога не изсипвайте студена вода върху горещата плоча, това може да 
повреди устройството и да причини пръски гореща вода. 
 
•Почистете вътрешността и ръбовете на уреда с хартиена кърпа или мека 
кърпа. 
 
•Почиствайте уреда с влажна кърпа. Никога не използвайте агресивни и 
абразивни почистващи препарати, почистващи тампони или телена четка, 
които увреждат устройството. 

 
•Отстранете и изпразнете тавичката за събиране на мазнините след всяка 

употреба и измийте тавичката с топла сапунена вода. 
 
•Никога не потапяйте електрическото устройство във вода или друга течност. 
Устройството не е предназначено за съдомиялна машина. 

 
 
Съхранение 
Винаги подсушавайте скарата, преди да я съхранявате. Уверете се, че 
тавичката за оттичане е правилно позиционирана. 



 
Важно: Преди да поставите терморегулатора в гнездото на, уверете се, че 
вътрешността на гнездото е напълно суха. За да направите това, изтрийте 
вътрешността на гнездото със суха кърпа или енергично разклатете 
излишната вода. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно 
събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване 
на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и 
ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като 
предупреждение за разделното му изхвърляне. 

 
 

 
 


