
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ГРИЛ R 250 
 

Внимателно прочетете всички инструкции и ги запомнете, за да ви послужат за бъдеща 

справка. 

1. Този уред е само за домашна употреба. 

2. Този уред не трябва да се употребява от деца или хора,  които имат нужда от помощ и не 

трябва да бъдат оставяни без контрол. Особено децата трябва да бъдат строго наблюдавани да 

не си играят с грила. 

3. винаги ползвайте уреда на суха, равна повърхност. 

4. При употреба винаги поставяйте грила на стабилна основа. 

5. Преди да включите регулируемия топлинен контролер в щепсела на грила, проверете дали е 

напълно сух. За да сте сигурни, избършете със суха кърпа. 

6. Винаги проверявайте дали температурния контролер е добре включен в контакта преди да 

включите уреда. 

7. Винаги, когато местите грила, го изключвайте от захранването. 

8. Не потапяйте захранващия кабел на регулируемия топлинен контролер във вода или каквато 

и  да е друга течност. 

9. Грильт трябва да бъде използван само с този контролер. Не използваше друг! 

10. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките, които са отстрани на уреда. 

Уверете се, че плочата на грила е напълно изстинала, преди да я пипате. 

11. Ако използвате пластмасови домакински уреди, не ги дръжте близо до уреда. 

12. При употреба в закрити помещения е препоръчително да имате вентилационна система или 

вентилатор. 

13. Ако използвате грила на открито, е необходимо това да става под навес. 

14. Не оставяйте уреда без контрол, когато работи. 

15. Не допускайте кабела да докосва нагорещени повърхности или да бьде огъван или връзван. 

16. Не поставяйте грила в близост до източник на газ или електричество, както и в близост до 

нагорещени предмети. 

17. Ако кабелът, щепселът или самият уред се повредят по някакъв начин, незабавно занесете 

уреда в най- близкия сервиз за проверка, смяна или поправка. Всякакъв ремонт по грила трябва 

да бъде извършван само от специалист в сервиз. 
 

ОПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ГРИЛ 
 

1.Голямата незалепваща плоча на грила не позволява на храната да се залепва по нея и 

осигурява употребата на минимално количество мазнина, както и максимално лесно и бързо 

почистване. Както при всички съдове с не залепващи покрития, и при употребата на грила е 

необходимо да работите с дървени или висококачествени пластмасови домакински съдове. 

Оребрената част на плочата на грила е идеална за придаване на характерния за печени на скара 

изделия външен вид, докато гладката част може да бъде използвана за приготвяне на 

зеленчуци или изделия от типа на палачинките. 

2. Мощността от 1300 вата е напълно "запечатана", така че спокойно бихте могли да потапяте 

плочата във вода за пълноценно почистване. 

3. Наличието на база за "студено докосване" позволява безопасно да пренесете грила до масата. 

4.Подвижната табличка поема всяка капка от излишното количество течност и може лесно да 

бъде изтеглена от основата и почистена. 

5. Крачета, които не се плъзгат и осигуряват максимална стабилност. 

6. Стъкленият капак предпазва при евентуално пръскане. 

 

• Освободете грила от всякакъв вид опаковъчни материали и рекламни етикети. 



• Измийте плочата в гореща сапунена вода, като използвайте мек препарат за миене на домакински 

съдове. Изсушете грижливо. 

• Уверете се, че грильт е напълно сглобен и окомплектован преди употреба. 

• Намажете плочата на грила с малко количество мазнина като използвате домакинска мека хартиена 

кърпа. 
 

РАБОТА С ВАШИЯ ГРИЛ 

1.  Поставете табличката,  която обира излишното количество течност, в основата на грила, 
2. Уверете се, че грильт е монтиран правилно и че уредът е разположен на суха, равна повърхност. 
3.  Включете топлинния контролер в грила и контакта. 
4.  Осигурете мощност от 230 волта и включете. 

5.  Загрейте грила, като това ще стане за не повече от 10 минути, когато искате да печете пържоли. 
Грильт ще бъде готов, когато светлината за топлинната индикация угасне. 
6.  Изберете необходимата температура за приготвяне на желания продукт, която се препоръчва от 
готварските книги или се изисква от приготвяната рецепта. След употреба завъртете регулируемия 
топлинен контролер на позиция „0“. Изключете от захранването. 
 

ГРИЖИ ЗА ГРИЛА И ПОЧИСТВАНЕ 

* Не използвайте метални домакински прибори, защото те могат да надраскат незалепващото покритие 
на плочата на грила. Вместо метални, използвайте дървени или висококачествени пластмасови 
домакински прибори. 
* Никога ме оставяйте пластмасовите домакински уреди в близост до горещата плоча на грила. 
* След употреба поставете регулируемия топлинен контролер на позиция "0" и изключете грила от 
захранването. След това изключете от уреда и регулируемия топлинен контролер. Оставете  плочата на 
грила да се охлади добре преди да го преместите или да го почистите. 

 

ПРОЧА И ОСНОВА НА ГРИЛА 

* Пипната на грила може да бъде измивана на ръка или в съдомиялна машина. При миене на ръка 
използвайте меха гъба и гореща сапунена вода. Плочата е напълно обезопасена и потапянето във вода 
няма да й навреди по никакъв начин, защото е капсулована. 
* Ако плочата на грила е почиствана в съдомиялна машина, възможно е след известно време на 
вътрешната страна да се появят бели петънца. Това се получава вследствие на  алкалите, които  се 
съдържат в препаратите за съдомиялиите машини и е напълно нормално. Това няма да се отрази на 
качеството на приготвяното изделие, нито ще скъси живота на уреда. За да почистите, използвайте мека 
кърпа. 
* Ако плочата на грила е почиствана регулярно в съдомиялна машина, можете да намажете 
повърхността, която използвате за готвене с малко количество мазнина, която после да  почистите  с 
мека домакинско хартия. 
* Основаха може да бъде измита в гореща сапунена вода, като използвате мека кърпа 
 
Забележка: При почистване не използвайте никакви абразивни препарати, защото 
това ще увреди повърхността. 
 
ТАБЛИЧКА ЗА ПОЕМАНЕ НА ИЗЛИШНОТО КОЛИЧЕСТВО ТЕЧНОСТ 

 

• Тази табличка също така може, както другите алуминиеви изделия, да бъде почиствана с 

абсорбираща кухненска хартия, която да обере мазнината и да улесни почистването. 
 

РЕГУЛИРУЕМ ТОПЛИНЕН КОНТРОЛЕР 

• Почиствайте регулируемия топлинен контролер с мека кърпа ако почистването му е необходимо. 

• Преди да включите регулируемия топлинен контролер в грила, уверете се, че вътрешността на 

гнездото е напълно суха. За да направите това, изтръскайте останалата вода и след това избършете 

вътрешността му със суха кърпа. 



 

ВНИМАНИЕ: Не потапяйте кабела, щепсела или регулируемия топлинен контролер във вода или 

каквато и да е течност. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
 

• Съхранявайте регулируемия топлинен контролер на безопасно място. Не натискайте сондата, защото 
това може да я повреди. Ако това се случи, незабавно я отнесете на ремонт в най-близкия сервиз. 
 

ИЗПРОБВАНЕ ИЛИ РЕМОНТ 

• Винаги подсушавайте и сглобявайте грила, преди да го приберете. Уверете се, че базата, табличката 
за излишните течности и плочата на грила, са позиционирани правилно. 
• Съхранявайте върху гладка повърхност. 
• Гладката секция на грила приготвя храната по- бързо, отколкото оребрената. Това не е необходимо, 
когато искате да приготвите храна по различни начини. 
• Препоръчва се да отстраните маринатата от храната, защото покритието от нея може да прегори 
преди да е готов самия продукт. 
• Ако печете няколко вида изделия, след всяко почиствайте плочата на грила. Ако ще приготвяте 
морски деликатеси, след като приключите, изтрийте добре плочата с лимонов сок, за да избегнете 
миризмата от тях да се предаде на следващия продукт. 
 

 

 

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. 
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