
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

МОДЕЛ R-257 

 

Запознаване с вашия здравословен грил 

Вашият нов здравословен грил, ще ви даде възможност да готвите широка гама от 
здравословни и вкусни храни, включително месо, риба, птиче месо и зеленчуци. По време на 
готвене, мазнините се оттичат далеч от храната и се събират в тавичката за оттичане и по този 
начин се намалява съдържанието на мазнини в храната. 
 
При използване на електрически уреди основните мерки за безопасност трябва да се спазват, 
включително следните : 

1. Прочетете всички инструкции. 
2. Не докосвайте горещите повърхности, използвайте дръжките. 
3. Не потапяйте щепсела във вода или други течности и не позволявайте той да се мокри. 
4.  Този уред е само за домашна употреба. 
5. Уредът не е предназначен за използване от малки деца и лица с намалени физически, 

сетивни или умствени способности без надзор. 
6. Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с 

уреда. 
7. Не оставяйте уреда без надзор, когато е в употреба. 
8. Никога не използвайте повреден уред. Дайте го на бъде проверен или поправен: виж: 

Сервизни услуги. 
9. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда може 

да причинят нараняване. 
10. Внимавайте, когато изваждате щепселът за температурен контрол, защото може да 

бъде горещ.  



11. Не позволявайте на захранващия кабел да виси над ръба на масата или работния плот 
или да се допира до горещи повърхности. (Това се отнася и за удължителен кабел ако 
се използва) 

12. Не използвайте уреда за различни цели освен по предназначение. 
13. Не използвайте уреда на открито. 
14. Не поставяйте която и да е част на уреда върху или близо до открит пламък или котлон 

или в загрята фурна. 
15. Винаги поставяйте конектора за захранване на уреда първо, след това включете в 

захранването. За да изключите, първо извадете щепсела от захранването и след това 
конектора за захранване от уреда. 

16. Конектора трябва да бъде отстранен преди уредът да бъде почистен и входа на уреда 
трябва да се изсуши преди уредът да се използва отново.  

17. Изключете уреда от захранването, когато той не се използва. 
18. Ако уредът се използва с удължителен кабел, уверете се, че той е подходящ  за 

мощността на устройството и че удължителният кабел е надеждно заземен.  Ако не сте 
сигурни се консултирайте с квалифициран електротехник.  

19. Захранващия кабел трябва редовно да се преглежда за признаци на повреда и уредът 
не трябва да се използва, ако захранващият кабел е повреден. 

20. С някои храни се отделят големи количества дим, осигурете подходяща вентилация. 
21. Уредът трябва да бъде свързан към заземен контакт. 
22. ВНИМАНИЕ: дървени въглища или подобни горива не трябва да се използват с този 

уред. 
23. Само подходящ конектор трябва да се използва за този уред. 

 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
 

1. Дръжки  
2. Стъклен капак 
3. Незалепваща грил плоча 
4. Тава за отцеждане 
5. Основа 
6. Подвижно захранване 
7. Температурен контрол 

 
Свързване към електричеството 
Преди включване се уверете, че напрежението отбелязано на уреда, отговаря на това в дома 
ви.  
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Този уред е в съответствие с Европейската икономическа Директива 89/336/ЕИО Общността. 
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ  
 

Работа 
От съображения за сигурност, при опаковане дръжките не са монтирани. За да поставите 
дръжките: 

1. Отвийте винтовете. 
2. Поставете дръжката централно над отвора в горната част на капака. 
3. Обърнете капака и дръжката и закрепете заедно с помощта на винта.  

НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ. 
Преди да използвате този уред за първи път, измийте грил плочата, основата и тавичката за 
оттичане в съответствие с инструкциите, дадени в раздел Почистване. Оставете да изсъхне 
напълно и след това леко намажете повърхността на грил плочата с олио. 



 
Поставете тавичката за оттичане в основата, след това поставете грил плочата върху тавичката 
за оттичане. Никога не използвайте плочата за печене директно върху работната повърхност, 
винаги използвайте с тавата за оттичане и основата. 
Поставете конектора за захранване в грил плочата, след което свържете към захранването и го 
включете. Завъртете контрола на температурата до желаната настройка: колкото по-голямо 
число зададете, толкова по-гореща ще е температурата на печене. Когато здравословния грил 
достигне тази температура, светлинният индикатор ще изгасне и готвенето може да започне. 
(По време на готвене, светлината ще светва и угасва, показвайки, че избраната температура се 
поддържа). Този уред може да се използва само на устойчиви на топлина и лесни за 
почистване чисти повърхности. 
 

ГОТВАРСКИ СЪВЕТИ 
Следните настройки на температурата и часовете са само за ориентир и ще варират в 
зависимост от индивидуалните предпочитания и размера/дебелина на храната, която се 
приготвя. С използването на уреда, ще се запознаете с времето и настройката която е 
необходима за приготвянето на храната, която вие предпочитате. Някои по-дебели храни и по-
специално свинско и пилешко, които трябва добре да се опекат, могат предварително да бъдат 
приготвени във фурна или микровълнова фурна, преди да бъдат поставени на скарата. 
Здравословния грил има две зони за готвене. Плоската част е най-подходяща за готвене на 
пържени яйца, домати, гъби, а скарата е подходящи за готвене на месо като бургери, бифтеци 
и пържоли. 
 
 
Храна    Приблизителна температура   Време за печене 
Цяла риба    12     15-20 минути 
Рибни пържоли   12     15 минути 
Скариди    12    6-10 минути 
Пиле, подбедрица   12     35-40 минути 
Обезкостени пилешки гърди  12     25-30 минути 
Бифтек    MAX     3-5 минути (сурово)  
        15-20 минути 
        (добре опечено) 
Котлети    12     30-35 минути 
Наденица    14     20-25 минути 
Бекон     10     6 минути  
Бургери  замразени  55g  14     10-12 минути 
Burgers  присни  175g   14     10 минути  
Кебап    14     10-15 минути 

 
Съвети за начина на използване 

•  Крехки разфасовки на месо са по-подходящи за печене на скара и затова е най-добре 
да се използват на здравословния грил. Най-добре е да избягвате готвенето на  жилави 
разфасовки на месо. 

• Най-добри резултати се постигат при готвене на храни с постоянна дебелина. Тънките 
храни са за предпочитане пред дебелите. За дебелите храни се изисква по-дълго време 
за да се опече месото до центъра, което може да доведе външната страна до  
прегаряне. 

• По време на готвене храната трябва да се обръща често, за да се гарантира, че ще се 
опече равномерно от всички страни. По време на печене може да се появи пръскане на 
мазнина. 



• Храната, поставена непосредствено над отопляващият елемент може да се опече по-
бързо от храната поставена на друго място на грила. Затова преместването на 
позицията на храната на грил ще помогне да се осигури по-равномерно изпичане. 

• Винаги обръщайте и отстранявайте храните от здравословния грил с помощта на 
прибори, които няма да надраскат повърхността на плочата. Изделия от дърво и 
пластмаса, устойчиви на топлина са идеални.  

• Тавичката за оттичане е покрита с отразяващо сребърно покритие да изпраща пряката 
топлина нагоре и да се готви по-ефективно. За да се направи почистването малко по-
лесно основата на тавичката за оттичане може да бъде облицована с алуминиево 
фолио. Алуминиево фолио ще събира мазнините и ще направи изхвърлянето им по- 
лесно. Също така с фолио, топлината се отразява нагоре и  готвенето е с  по-голяма 
енергийна ефективност. 

 
Забележка:- Когато поставяте тавичката за оттичане е важно да не обграждате страните с 
фолио, тъй като това ще спре циркулацията на въздуха. 
 

Почистване 
Изключете уреда и извадете щепсела от захранването. Оставете уреда да изстине леко и след 
това отстранете конектора за захранване от уреда, хващайки издатините от двете страни. Не 
потапяйте конектора във вода, вместо това го избършете ако е необходимо с парче 
попивателна хартия или избършете с леко навлажнена кърпа. 
 
След използване, отстранете ако има алуминиево фолио от основата / тавичката за оттичане и 
го изхвърлете. Измийте плочата, основата, стъкления капак и тавата за оттичане в топла 
сапунена вода и след това подсушете добре. Не използвайте абразивни или разяждащи фибро 
гъби, тъй като те могат да повредят незалепващите повърхности. Ако е необходимо, 
използвайте мека найлонова четка с ресни или пластмасова шпатула, за да се отстраняват и 
най-упоритите мазнини. Тези части могат да се поставят в съдомиялна машина. Почистването 
след всяко използване  на вашия здравословен грил ще ви помогне да го поддържате в добро 
чисто работно състояние. 
 

Сервиз 
Забележка 
След почистване се уверете, че конектора за захранване е напълно сух, преди да го поставите в 
уреда. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва от съображения за 
сигурност да бъде заменен от най-близкия оторизиран сервизен център. 
 
За ремонти в или извън гаранция, обслужване или резервни части, се свържете с търговеца от 
когото сте закупили уреда. 

 

 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
 

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърли като битов 

отпадък. 



Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на 

отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни 

последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне 

и позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така значително се 

спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се 

изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 

 


