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Инструкция за употреба 

Скара R-2518 “Texas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните 
основни предпазни мерки, включително следното: 
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Предпазни мерки 
Използвайте далече от стени и завеси. 
Не потапяйте контролната сонда във вода или друга течност. 
Настолният грил трябва да се използва само с предоставената контролна сонда. 
Препоръчва се подходяща вентилация или смукателен отвор 
Не оставяйте пластмасови прибори в контакт с уреда по време на готвене. 
Използвайте само напълно сглобен уред с всички части, поставени правилно, 
както е посочено в тази инструкция. 
Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или 
отделна система за дистанционно управление. 
По-долу са изброени предпазни мерки, които са от съществено значение за 
безопасното използване на електрически уред: 
Прочетете внимателно и запазете всички инструкции, предоставени с уреда. 
Винаги изключвайте захранването от контакта, преди да поставите или извадите 
щепсела. Извадете, като хванете щепсела - не дърпайте кабела. 
Изключете захранването и извадете щепсела, когато уредът не се използва и 
преди почистване. 
Не използвайте вашия уред с удължителен кабел, освен ако този кабел не е 
проверен и тестван от квалифициран техник или сервизен персонал. 
Винаги използвайте вашия уред от електрически контакт с напрежението, 
отбелязано върху уреда. 
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 
намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и 
познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани 
относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с 
уреда. 
Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът 
работи. 
Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва. 
Не използвайте уред за цели, различни от предназначението му. 
Не поставяйте уред върху или близо до горещ газов пламък, електрически 
елемент или върху нагрята фурна. 
Не поставяйте върху друг уред. 
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Не позволявайте захранващият кабел на уреда да виси над ръба на маса или 
плот или да докосва гореща повърхност. 
Не работете с електрически уреди с повреден кабел или след като уредът е бил 
повреден по някакъв начин. 
Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер 
или отделна система за дистанционно управление. 
Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения 
като: кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни 
среди; селски къщи; от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип; 
места тип нощувка и закуска. 
 
Описание на уреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5.Термостат 

1.Ненагряващи се дръжки 

2. Формована 
основа 

3.Тава за оттичане 

4.Плоча с оребрена и гладка част 
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Ненагряващи се дръжки 
За лесно пренасяне. 

1、 Формована основа 
Поддържа плочата и тавата за отцеждане 

2、 Тава за оттичане 
Събира мазнини и сокове по време на готвене. 
Може да се мие в съдомиялна. 

3、 Grill  +  Flat hotplate with embedded heater 
Грил плоча : Запечатва соковете и ароматите на любимите ви 
храни и позволява на мазнините да капят през решетките за 
здравословно готвене 
Гладка плоча : Идеална за печене на различни продукти 
включително яйца, бекон, лук, гъби и домати 
Вграден нагревател : Елементът се излива в котлона, за да се 
осигури бързо загряване, равномерно разпределение на 
топлината и дълъг живот на елемента. 

4、 Термостат 
Терморегулатора се контролира термостатично, за да се осигури 
постоянна температура, и може да се сваля за преносимост и 
лесно почистване. 

 
Начин на употреба 
 
Преди първо употреба 
Отстранете стикера от котлона. Измийте котлона и тавата за отцеждане в 
топла сапунена вода, като използвате мек препарат. Подсушете добре 
плочата и тавата за отцеждане. Поставете тавата за отцеждане в 
основата. За лесно почистване поставете в тавата  фолио. Това ще 
събере мазнините и соковете. Поставете плочата върху основата и тавата 
за отцеждане. За по-добро незалепващо действие, „подправете“ 
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повърхността за готвене на плочата, като нанесете тънък слой олио за 
готвене и го изтъркате с хартиена кърпа преди всяка употреба. 
 
Важно: Дървени въглища или подобни запалими горива не трябва да се 
използват с този уред. 
 
Използване като грил 
1. Поставете терморегулатора докрай в гнездото на плочата. 
2. Включете кабела в контакта и включете захранването. 
3. Настройте диска на терморегулатора на желаната настройка. Когато 

лампичката на термостата изгасне, желаната температура е 
достигната и грила е готов за употреба. 

 
Забележка 1: Индикатора на термостата показва, че грила се нагрява. 
Индикатора ще остане ВКЛЮЧЕН до достигане на зададената 
температура е достигнат и след това ще се включва и изключва по време 
на готвене. Това ще гарантира, че грила винаги поддържа избраната 
температура. 
Времето за предварително загряване ще зависи от избраната степен на 
нагряване. Ако е избрана висока степен на нагряване, е необходимо по-
дълго време за предварително загряване. 
 
Забележка 2: Когато печете на барбекю на висока температура, 
настолният грил ще генерира дим. Избирането на по-ниска настройка ще 
намали дима. Препоръчва се адекватна вентилация. 
 
Почистване и поддръжка 
Не оставяйте пластмасови съдове в контакт с плочата по време на 
готвене 
Не използвайте остри предмети и не режете храна върху грила. 
Когато почиствате незалепващото покритие, не използвайте метални или 
други абразивни търкалки. След почистване, подсушете грила и капака 
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старателно с мека кърпа, преди да ги приберете. Винаги изключвайте 
захранването и изваждайте щепсела от контакта преди почистване. 
Извадете контролната сонда от гнездото на настолния грил. 
 
Терморегулатор: 
Ако е необходимо почистване, избършете с влажна кърпа. 
 
Не потапяйте терморегулатора във вода или друга течност. 
Съхранявайте терморегулатора внимателно на сигурно място. Не го 
удряйте и не изпускайте, тъй като това може да повреди сондата. 
Плоча, съд за отцеждане: 
Елементът в котлона е напълно запечатан, така че е безопасно да се 
потопи напълно във вода. Измийте плочата и тавата за отцеждане в топла 
сапунена вода, като използвате мек препарат и мека гъба. Може да се 
използва четка за бутилки за почистване между решетките на плочата. 
Формована основа: 
Основата може да се избърше с влажна кърпа или да се измие в топла 
сапунена вода с помощта на мек препарат и мека гъба. 
 
Не поставяйте формованата основа в съдомиялна машина. 
 
Не използвайте абразиви или телеи четки, тъй като те могат да 
надраскат основата. 
 
Съхранение 
Винаги изсушавайте и сглобявайте грила, преди да го приберете. Уверете 
се, че тавата за отцеждане и плочата са правилно позиционирани. 
Съхранявайте сглобената скара на равна повърхност върху масата или 
шкафа. 
 
Важно: Преди да поставите терморегулатора в гнездото, уверете се, че 
вътрешността на гнездото е напълно суха. За да направите това, 
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избършете вътрешността на гнездото със суха кърпа или изтръскайте 
енергично излишната вода. 
 
 
Спесификации 

Напрежение 230V 
Честота ~50 Hz 
Мощност 2200 W 

 
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. 

 


