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SLV
Hvala, ker ste kupili ta tradicionalni češki izdelek,
električni pekač REMOSKA®, ki se, še vedno
zelo priljubljen, na Češkem (prej Češkoslovaška)
uporablja že od leta 1957. REMOSKA® je
zaradi svoje raznolike uporabe priljubljen ne
le na Češkem, ampak tudi v drugih državah.
Električni pekač REMOSKA® spada v skupino
preizkušenih in zelo popularnih električnih
aparatov, ki se uporabljajo za toplotno obdelavo
hrane. V njem lahko pripravljate vse vrste mesa,
zelenjave, slane in sladke jedi. Dokazano je,
da je najbolj primeren za kuho in peko, pa za
segrevanje in tajanje hrane na zdrav in hranljiv
način. Pred uporabo električnega pekača
REMOSKA® natančno preberite varnostna
opozorila in navodila za uporabo.

NAROBE

PRAV

POZOR!
Pokrova ne smete potapljati v vodo
in v pomivalnem stroju ga NIKOLI ne
smete prati.

Želimo vam dober tek!
Varnostno opozorilo
VROČA POVRŠINA Tako označeni deli so zelo
vroči (pokrov, podloga, stojalo)
NEVARNOST!!!
Pokrov vsebuje grelni element. Med
pripravo jedi je pokrov ZELO VROČ
in ostane vroč še, ko glavno stikalo
izklopite. NE SE DOTIKAJTE med kuhanjem
pokrova ali drugih kovinskih delov. Za rokovanje
s pokrovom uporabite plastični ročaj. Naprava ni
zasnovana za povezavo z zunanjim časovnikom
ali daljincem. To napravo smejo uporabljati otroci,
ki so stari 8 let ali več. Osebe z omejenimi fizičnimi
in duševnimi zmožnostmi ali pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem naprave ne smejo
uporabljati, razen če so pod nadzorom ali če so
dobili napotke, kako kuhalnik varno uporabljati.
Te naprave ne smejo uporabljati majhni otroci,
čistiti in vzdrževati pa jo je treba na varen način.
Naprava se sme uporabljati samo na priloženem
podstavku in na navedeni način.
POZOR!
Pokrova ne odlagajte na spodnji grelni
del ali na podlogo ali delovno mizo,
postavite ga vedno NA GLAVO (glejte sliko).
Ročaj in podpora sta zasnovana za ta položaj.
Po končani pripravi posode IZKLOPITE glavno
stikalo in LOČITE napravo od električnega
omrežja. Pustite, da se vse ohladi.

NEVARNOST!!! Naprave NE UPORABLJAJTE
v vlažnem okolju! Napravo hraniti zunaj dosega
otrok. Lastnike hišnih živali ali ptičev želimo
opozoriti na splošno pravilo: Domače živali v
bližini naprave ali v kuhinji nimajo česa iskati.
Naprave ne postavljajte blizu plastičnih in
vnetljivih predmetov.

REMOSKA® je sestavljen iz treh osnovnih delov:
1 pokrov (z grelnim elementom)
2 ponev z ročaji
3 stojalo

1

2

3

Spremembe po prejšnjem modelu:
Stikalo na zgornjem delu ročaja
• Stikalo za vklop / izklop je zlahka videti, ne
glede na položaj REMOSKA® (prej stikalo
ni bilo vidno, če pokrov ni bil v določenem
položaju)
Ponev z ročaji
•
•

ponev lahko med mešanjem, premikanjem,
praznjenjem vsebine itd. držite za ročaje
Ponev ni namenjena za kuho na štedilniku in /
ali na kuhalni plošči. Podloga ponve se lahko

SLV
•

pri tem deformira
Ponev ni zasnovana za peko v pečici, saj se
lahko tako njeni plastični deli poškodujejo.

Večja debelina posode
•

Ponev je čvrstejša in bolje prenaša toploto s
pokrova, kar zmanjša porabo za 70 Wattov

Plastični deli (ročaj, opora in stojalo)
•
•

Večja toplotna odpornost
Boljša stabilnost pri obračanju pokrova za
gretje.

Navodila za uporabo
Pred prvo uporabo je treba ponev s proti-lepilno
plastjo iz Teflona® oprati z detergentom v čisti topli
vodi, nato pa jo temeljito posušiti. Priporočamo,
da posodo napolnite do točke, kjer so pritrjeni
ročaji, tako da ne pride do stika med grelnim
pokrovom in hrano, ki bi se lahko tako prežgala.
REMOSKA® nima krmila za nastavitev, ker
enakomerno kuha, tako da se vam ni treba bati,
da boste kuhanje prežgali. Temperatura v posodi
je 160-180 °C. Priporočamo, da med pripravo
jedi dvignete pokrov le, če je to nujno treba.
Posoda se bo izsušila, če pokrov prevečkrat
dvignete. Ne predgrevajte pokrova za ogrevanje
ali celotnega REMOSKA®, če je prazen. Model
R21 ORIGINAL Teflon® je izdelan s tremi votlimi
in z enim slepim vijakom. Tako je poskrbljeno
za optimalne pogoje pri kuhi. Pri kuhanju mesa
upoštevajte, da različne vrste mesa vsebujejo
različne količine vode in maščob. Zato se
izogibajte peki mesa v ponvi s proti-lepilno
plastjo pekli meso, ker bodo odvečno paro ventili
v pokrovu izpuščali na prosto. Meso se bo dušilo
le, če se peče. Pripravljene jedi bodo ostale
sočne in dolga peka, kot velja za klasično pečico,
jih ne bo izsušila. NE UPORABLJAJTE ostrih
ali kovinskih instrumentov, če mešate hrano ali
jo odstranjujete s sten ali dna posode, saj lahko
tako proti-lepilno plastjo iz Teflona® poškodujete.
Vedno UPORABLJAJTE pripomočke iz lesa
ali plastike in nikoli ne režite hrane v ponvi
sami.

Vzdrževanje (pranje in čiščenje)
Prepričajte se, da se je REMOSKA® popolnoma
ohladil in da je napajanje pred čiščenjem
izključeno
POZOR!
Pokrova ne smete potapljati v vodo,
tudi ne prati v stroju za pomivanje!

•
•

•
•

Dno pokrova obrišite z vlažno gobico za
čiščenje, namočeno v topli vodi s čistilom
(ne uporabljajte njene hrapave površine).
Zgornji del pokrova je izdelan iz poliranega
nerjavečega jekla. Ne uporabljajte čistilnih
praškov ali hrapave površine na čistilu, da
dela ne boste opraskali.
Del pokrova iz nerjavečega jekla lahko zaradi
dolge uporabe pri visokih temperaturah
„porumeni“.
Ponev lahko čistite brez uporabe čistilnih
praškov, v pomivalnem koritu ali v stroju za
pomivanje.

Če je kak električni del naprave (napajalni
kabel, grelni element, stikalo) poškodovan,
VEDNO poiščite strokovno pomoč. Naprava
MORA po popravilu prestati električni
preizkus. Nikoli ne poskušajte kuhalnika
sami popraviti ali sami zamenjati napajalni
kabel, da ne bi prišlo do poškodb zaradi
električnega udara ali požara. Posode za
peko s proti-lepilnimi plastmi iz Teflona®
lahko uporabljate pri temperaturah do 260 °C.
IZJAVA O SKLADNOSTI
Ta izdelek je v skladu s predpisi Evropskega
parlamenta in Sveta št. 1935/2004 ES.
Poskrbite, da boste napravo ob koncu
obratovalne življenjske dobe odstranili na
okolju prijazen način.

Markova 1768 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
Republika Češka • Tel.: +420/556/802 601 • e-mail:
info@remoska.eu • www.remoska.eu

POZOR / ATTENTION

POZOR/
ATTENTION!!!
na

ULOŽENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU

Při namotávání přívodního kabelu kolem opěrky
na víku dochází k mechanickému poškození/
zlomení kabelu v místě jeho vyústění z držadla,
i když je chráněn průchodkou.

NEUTAHOVAT A PEVNĚ NEOMOTÁVAT
PŘÍVODNÍ KABEL NA OPĚRKU
PEČÍCÍHO VÍKA!!!

NE/NO

ANO/YES

