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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГРИЛ СКАРА  

 

МОДЕЛ  R 256 

 

 

 

               

 
 
 
 
 
 

 

За да улесните бързото и безопасно използване на продукта и за по-добра 

наслада от вкуса, който грила ще ви донесе, моля внимателно прочетете това 

ръководство преди да го използвате за първи път и го съхранявайте на удобно място 

за справка. 

 

Ⅰ. Характеристика:  

  1. Номинално напрежение: 230V 

  2. Номинална честота: 50/60Hz 
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  3. Мощност: 2000W 

  4. Температура на готвене : около 60º C ~200º C 

 

Ⅱ. Специални характеристики: 

1.  Удобен дизайн, лесно за експлоатация, безопасно и бързо за 

използване ; 

2.  Приятен външен вид, удобен за монтаж; 

3.  Уредът  е снабден  с устройство за автоматично изключване за 

по-голяма безопасност; 

4.  Регулируема височина на грила.  

5.  Размер 50x35x8cм / Грил 41.4x23.9cм 

 

Ⅲ. Начин на сглобяване  

1.  Решетка  

2.  Нагревател 

3.  Термостат 

4.  Регулатор 

5.  Грил тава 

6.  Пластмасов външен контур 

 
 
 
 
Моля вижте илюстрация 1. 

·Премахнете нагревателния елемент (2). 
· Махнете всички опаковки, които могат да присъстват. 
· Почистете решетката на грила (1) и тавата (5) с влажна 
кърпа. 
·Обърнете тавата на грила наобратно (5). 
·Сглобете грила както е показано на илюстрация 1. 
· Налейте 1,5 литра студена вода в грил тавата до "MAX" 
ниво. 
 
 

Забележка: Налейте вода, докато покрие долната страна на тавата на грила. 
Водната баня предпазва от прекомерно топлинно излъчване в областта на 
повърхността на грила. Затова винаги използвайте вода когато печете на 
грила.  

 

Ⅳ. Инструкции за употреба: 

1.  Изберете равна и безопасна повърхност за поставяне на грила.  

2.  Включете грила  към електрическата мрежа и включете на желаната 

температура за печене.  

3.  Изсипете около 1,5 л студена вода в грил тавата до ниво "MAX". Наливайте вода, 

докато тя покрие контейнера за мазнина. Водната баня и контейнера за 

мазнина предотвратяват прекомерното излъчване на топлина в областта на 

повърхността на грила. Затова винаги трябва да се пече храна когато има вода 

в тавата и контейнера за мазнина е на място. 
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4. Този уред е снабден с автоматичен прекъсвач със светлинен 

индикатор, който автоматично се включва и изключва, когато 

температурата се променя и затоплянето е в ход. 

5. Поставете храната директно върху грил решетката. Никога не поставяйте плоча, 

тава или алуминиево фолио под храната. Времето за печене зависи от 

дебелината на храната и зададената температура. Дебела храна се пече 

по-бързо като е пробита с метални шишове. Обръщайте храната от време на 

време. 

6. След готвене, изключете главния прекъсвач и издърпайте щепсела. Започнете 

почистване съгласно инструкциите за почистване, както е посочено в 

ръководството след като грила се охлади. 

 

Моля, преди да използвате грила за първи път да напълнете грил 

тавата с вода и да го оставете в продължение на 15 минути включен, 

за да падне защитния филм от нагревателя. Изберете MAX позиция, 

наличието на дим е нормално. Загрейте устройството, преди да го 

използвате за около 5 минути и се уверете, че има достатъчно ниво на 

вентилация. 

 

      

Ⅴ  Предпазни мерки: 

1.  Уверете се, че захранващото напрежение е същото като това на уреда. 

2.  Не използвайте уреда ако има счупване или повреда по електрическата част 

или по нагревателния реотан. 

3.  Не е препоръчително да се правят каквито и да е промени по 

продукта, защото може да се окажат опасни.  

4.  Този уред е предназначен за употреба от възрастни, но не и от деца.  

5.  Уверете се, че замразените храни са напълно размразени преди да 

ги поставите на грила.  

6.  В процеса на печене, моля, не докосвайте отоплителната площ на продукта, за 

да се избегнат наранявания. 

7. Изключете захранването веднага, когато контейнера за мазнини се 

напълни и го изсипете когато уреда изстине, за да се предотврати 

възникването на пожар. 

8. Никога не позволявайте вода или мазнина да попаднат върху контролното 

табло или по копчето за температура и светлинния индикатор, за да 

избегнете късо съединение. 

9. Когато нивото на водата падне под MIN ниво след продължителна употреба, 

изключете щепсела и долейте вода до достигане на MAX ниво. Не наливайте 

студена вода през нагретия реотан, за да се избегне повреда. 

10.  Ако уреда се повреди, моля да го занесете в сервизен център или да 

се свържете с вашия местен доставчик и никога не позволявайте на  

непрофесионалист да поправя уреда. 
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Ⅵ. Инструкции за почистване : 

1. Изключете щепсела и оставете уреда да изстине. Разглобете частите 

по реда на сглобяването им за да ги почистите.  

2. Почистете нагряващия реотан с парче мека влажна кърпа. Никога не 

го почиствайте под течаща вода и не позволявайте вода да навлезе в 

контролния панел или по копчето за контрол на температура.  

3. Почистете грил тавата, скарата и контейнера за мазнини в хладка 

сапунена вода и препарат и оставете на се изсушат. Приберете за 

бъдеща употреба. 

Междувременно, моля, не забравяйте никога да не натопявате нагревателния 

елемент във вода! 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
                   


