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 Инструкции за безопасност 
 
• Използвайте на безопасно разстояние от стени и завеси. 
 
• Не потапяйте в течности и не мийте под течаща вода 
захранващия кабел(термостата). 
 
• Скарата трябва да се използва само с фабрично приложеният 
кабел(термостат), или с резервен такъв, предоставен от 
оторизиран сервиз или офис на Василиас Интернешънъл ЕООД 
 
• Препоръчва се уредът да се използва в помещения с добра 
вентилация 
 

• Не оставяйте върху уреда, или в близост до него, пластмасови 

изделия и прибори 
 

• Използвайте уреда само напълно сглобен с всички прилежащи 

елементи от окомплектовката 
 

• Уредът не е предназначен за ползване с външни таймери, 

релета или каквито и да е автоматизирани системи за 
управление, и не трябва да се оставя без надзор. 
 

Основни предпазни мерки, които са важни при 
използването на електроуред: 
 
•Прочетете внимателно и запазете всички инструкции, 

предоставени с този уред. 
 

• Винаги изключвайте уреда първо от термостата, преди да го 

изключвате от контакта. Когато изключвате от контакта, не 
дърпайте за кабела, а за щепсела. 
 

• Изключвайте от захранващата мрежа винаги, когато не 

използвате уреда или преди всяко почистване. 
 



• Не използвайте уреда с удължител освен, ако удължителят е 

проверен и одобрен от техническо лице. 
 

• Използвайте уреда само в захранваща мрежа със същият 

волтаж, както този, обозначен на уреда. 
 

• Този уред не е предназначен за употреба от лица(вкл. деца) с 

ограничени физически, умствени и сетивни възможности, или 
липса на опит и познания освен, ако не са под надзора на други 
хора, отговорни за тяхната безопасност. 
 

• Децата трябва да бъдат пазени да не си играят с уреда. 

 

• Част от достъпните повърхности могат да бъдат горещи, 

когато уреда работи. 
 

• Никога не оставяйте уреда без надзор. 

 

• Не използвайте уреда за други цели, освен основното му 

предназначение, описано в тази инструкция. 
 

• Не използвайте уреда близо до открити пламъци(от газ 

например), електрически нагреватели, или гореща фурна. 
 

• Не използвайте уреда, поставен върху друг електроуред. 

 

• Не оставяйте кабела да виси през плота на масата или 

повърхността където е поставен уреда. Не огъвайте и не 
пречупвайте кабела. 
 

• Не включвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена или 

неизправна. Проверявайте преди всяко включване за 
евентуална повреда на кабела. 
 
 

• Този уред е предназначен за домашна употреба и подобни 

приложения като: кухненски кътове в офиси; на вилата; в 
хотелска стая и други подобни. Уредът не е предназначен за 



професионална употреба. 

 
Характеристики на вашата скара 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Устойчив корпус с крачета против приплъзване 
Предоставя стабилна платформа за готвене. Поддържа 
нагревателната плоча и тавичката за мазнината. 
 

 
 

 

3、Термостат със сензор за 

температурата 

4、Подвижна 

тавичка за мазнините 

5、Нагревателна плоча с 

капсулован нагревател 

2、Оребрена повърхност с наклонени 

жлебове 

1、Устойчив корпус с крачета 

против приплъзване 



1、 Наклонени жлебове 
Осигуряват отичане на мазнината към подвижната 
тавичка, за здравословно готвене. 
 

2、 Сензор за температура 
Термостатът отговаря за настройка и поддръжка на 
необходимата температура, като е конструиран така, че да 
може лесно да се сваля за почистване. 

 

3、 Подвижна тавичка 
 
Събира изтеклите сокове и течности, образувани по 
време на готвенето. 
 
Оребрена и гладка плочи с вграден М-образен 
нагревателен елемент :  
 

Гладка плоча: Идеална за приготвяне на гъби, 
зеленчуци, омлет, бекон и др. 
 

Капсулован нагревател : За удобно готвене с намалено 
пушене и по-лесно почистване. М-формата е отговорна за 
по-добро разпределение на температурата по плочата, и 
удължен живот на нагревателния елемент. 
 

 
Как да използвате вашата скара 

 
Преди първа употреба 
 

Отстранете стикера от нагревателната плоча. Измийте 
плочата за готвене и тавичката с топла сапунена вода. Не 
използвайте агресивни или абразивни препарати. Подсушете 
плочата и тавичката със суха кърпа и поставете тавичката за 
мазнина на мястото й в основата на скарата. За по-лесно 
почистване, увийте тавичка. За по-добра степен на незалепване, 
преди всяка употреба, нанесете със салфетка малко олио по 
повърхността на цялата плоча, където ще готвите. 



 
ВАЖНО: Въглища или каквито и да е други горива, не трябва да 
се използват с този продукт. 
 
Използване на нагревателната плоча 
 
1. Пъхнете изцяло термостата в предназначеното за него място 

на нагревателната плоча.  
 

2. Включете щепсела в захранващата мрежа и включете уреда 
от термостата. 
 

3. Изберете желаната температура на печене. Когато 
контролната лампа на термостата изгасне, желаната 
температура на готвене е постигната и можете да започнете 
печенето. 

 
Бележка 1: Лампата на термостата индикира, че уредът в 
момента нагрява. Тази лампичка остава включена(свети) докато 
се достигне зададената температура. Лампичката ще светва и 
изгасва през процеса на готвене. Това подсигурява поддръжката 
на зададената от термостата температура. 
 
Времето за подгряване зависи от избраната настройка на 
термостата. Ако избрана по-висока настройка, по-дълго време 
за подгряване е необходимо. 
 
Бележка 2: Когато печете на висока температура, скарата може 
да образува пушек. Избор на по-ниска температура ще намали 
нивото на пушене. Препоръчителна е подходяща вентилация на 
помещението. 
 
 
 

Поддръжка и почистване 
 
 
 
 



Не използвайте остри предмети и не режете 
храна върху плочата за готвене 
 
При почистване не използвайте никакви абразиви. След 
почистване, подсушавайте . Винаги изключвайте кабела от 
захранващата мрежа след приключване на готвенето и преди 
всяко почистване. 
Отстранявайте кабела от плочата преди почистване. 
 

Термостат(кабел) 
 
Почиствайте термостатът само със суха или леко навлажнена 
кърпа. 
 
Не потапяйте кабела във вода или каквито и да други 
течности. Не го мийте под течаща вода. 
 

Съхранявайте термостата внимателно на безопасно място. 
Внимавайте да не го изпускате или удряте, тъй като това може 
да го повреди. 
 

 

Нагревателна плоча и тавичка за мазнините 
Нагревателният елемент е изцяло капсулован в плочата, така че 
няма проблем плочата да се мие под течаща вода. Измивайте 
плочата и тавичката с топла сапунена вода, без да използвате 
абразивни препарати и гъбички. 
 

Съхранение 
Винаги подсушавайте уреда преди съхранение и внимавайте 
тавичката да е правилно позиционирана на мястото й. 
 
Съхранявайте уреда на плоска хоризонтална повърхност. 
 

Важно: Преди всяко включване на термостата(кабела) се 
уверявайте, че буксата му(леглото) на плочата е напълно суха. 
При необходимост подсушете със сух парцал или гъба. 



 
 

 

 

 

 

 

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 изхвърля 
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. 

 

 

 

 


