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Navodila za uporabo 

Remoska® Prima



Hvala, ker ste kupili ta tradicionalni češki izdelek, 
električno prenosno pečico REMOSKA®, ki se je 
na Češkem (prej Češkoslovaška) uporabljala že 
od leta 1957 in ki je še vedno zelo priljubljena. 
REMOSKA® je zaradi svoje raznolike uporabe 
priljubljen ne le na Češkem, ampak tudi v drugih 
državah. 
Električni pekač REMOSKA® Prima spada 
v skupino preizkušenih in zelo priljubljenih 
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 odtajevanje hrane na 
zdrav in hranljiv način. 

Varnostno opozorilo 

Če je napajalnik poškodovan, ga mora pro-
izvajalec, njegov serviser ali podobno uspo-
sobljena oseba zamenjati, da ne pride do ne-
varnih razmer. 

VROČA POVRŠINA 
Tako označeni deli so zelo vroči 
(pokrov, opora, 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. Otroci se z napravo 
ne smejo igrati. Te naprave ne smejo uporabljati 
otroci, mlajši od 8 let, čistiti in vzdrževati pa jo 
je treba izvajati pod nadzorom. Kuhalnik 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.

Kuhalnik ugasnite in pred 
čiščenjem, vzdrževanjem ali po 
končanih delih iztaknite vtič iz 
električne vtičnice, da kuhalnik 

izklopite iz električnega omrežja. Kabel lahko 
odstranite le, če je iztaknjen iz električne 
vtičnice. 

POZOR!!!
Pokrov ne sme biti potopljen v vodo! 
Ne perite pokrova pod tekočo vodo! 
Zato NIKOLI NE PERITE pokrova v 
pomivalnem stroju! 

NEVARNOST!!! 

Naprave NE UPORABLJAJTE v vlažnem 
okolju ali na dežju! 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. Na kuhalnik 
ne postavljajte predmetov in ga ne pokrivajte s 
kako brisačo ali krpo. 

Kuhalnik REMOSKA® Prima ima štiri 
osnovne dele: 

Pokrov (z grelnim elementom)
Ponev
Stojalo
Priključni kabel
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Navodila za uporabo 

Pred prvo uporabo je treba ponev s proti-lepilno 
plast iz Teflona® oprati z detergentom v čisti topli 
vodi, nato pa jo temeljito posušiti. Priporočamo, 
da posodo napolnite do 2/3, da ne pride do stika 
med grelnim pokrovom in hrano, ki bi se lahko 
tako prežgala. Ponev ni namenjen pripravi jedi na 
ploščah ali površinah za kuhanje, ker bi se lahko 
dno ponve deformiralo. REMOSKA® Prima za 
nastavljanje nima kontrole, saj kuha enakomerno, 
tako da se vam ni treba bati, da boste hrano, ki jo 
kuhate, prežgali. Temperatura v posodi je 160-
180 °C (temperatura je odvisna od količine in 
vrste hrane). 

NE PREDGREVAJTE POKROVA ZA OGRE-
VANJE ALI CELOTNEGA REMOSKA®, ČE JE 
PRAZEN. 

Če Kuhalnik Remoska predgrevate brez hrane, 
tj. »ko je prazen«, lahko poškodujete proti-
lepilno plast iz Teflona®. Če morate ponev 
predhodno segreti, nalijte vanjo nekaj vode, 
ko se ponev segreje, pa vodo izlijte in ponev 
posušite. Priporočamo, da med pripravo jedi 
dvigujete pokrov le, če je to nujno treba. Posoda 
se bo izsušila, če pokrov prevečkrat dvignete. 
Model P31, P31F (prostornina 2L) je izdelan 
s tremi votlimi in enim slepim vijakom. Model 
Remoska®Prima P32, P32F (prostornina 
4L) je proizveden s štirimi votlimi vijaki. Tako 
je poskrbljeno za optimalne pogoje pri kuhi. 
Preveriti je treba vijake, da so zagotovo čisti, 
ker jih umazanija / zgorela hrana lahko blokira. 
Pri kuhanju mesa upoštevajte, da različne vrste 
mesa vsebujejo različne količine vode in maščob. 
Zato se izogibajte peki mesa v ponvi s proti-
lepilno površino, ker bo odvečna para uhajala 
skozi ventile v pokrovu na prosto. Pripravljene 
jedi bodo ostale sočne in dolga peka, kot velja za 
klasično pečico, jih ne bo izsušila. 

OPOZORILO: Če pečete meso, se meso ne 
bo pražilo pravilno in kuha bo trajala dalj časa. 
NE UPORABLJAJTE ostrih ali kovinskih 
pripomočkov za mešanje in odstranjevanje hrane 
s sten ali podlage, saj bi se lahko proti-lepilna 
plast Teflona®
poškodovala. Vedno UPORABLJAJTE pripo-
močke iz lesa ali plastike. Hrane nikoli ne režite 
v ponvi sami! Med pokrov in ponev ne polagajte 
ničesar, nobene aluminijaste folije, papirja za 
peko ali česar koli drugega! Kadar napravo 
puščate brez nadzora, jo vedno izključite iz 
električnega omrežja. Če se je kabel za napajanje 

Remoska poškodoval, kuhalnik takoj izključite iz 
električnega omrežja in ga nehajte uporabljati. 
                                     
Vzdrževanje (pranje in čiščenje) 

Prepričajte se, da se je REMOSKA® Prima 
popolnoma ohladil in da je napajanje pred 
čiščenjem izključeno

POZOR!!!
Pokrov ne sme biti potopljen v vodo! 
Ne perite pokrova pod tekočo vodo! 
Nikoli ne perite pokrova v stroju za 
pranje posode                                                                                                       

• Dno pokrova obrišite z vlažnim čistilnim 
sredstvom, namočenim v topli vodi z detergentom 
(ne uporabljajte njegove hrapave površine). 
• Zgornji del pokrova je izdelan iz poliranega 
nerjavečega jekla. Tudi v tem primeru NIKOLI ne 
uporabljajte čistilnih praškov s hrapavimi delci ali 
gobic za čiščenje s hrapavo površino, ker lahko 
izdelek spraskate! 
•  Ponev očistite pod tekočo vodo in z detergentom, 
ob uporabi mehkega dela gobice za čiščenje. Ne 
uporabljajte čistilnega praška s hrapavimi delci.
• Ne priporočamo pomivanja posode v pomi-
valnem stroju.        

Če je kak električni del kuhalnika (napajalni 
kabel, grelni element, stikalo) poškodovan, 
se VEDNO obrnite na strokovno pomoč. 
Kuhalnik MORA po popravilu prestati 
električni preizkus! Nikoli ne poskušajte 
kuhalnika popravljati sami, tudi ne ali 
zamenjati napajalni kabel, da ne bi prišlo do 
poškodb zaradi električnega udara ali požara. 
Posode za peko s proti-lepilnimi premazi 
iz Teflona® se lahko uporabljajo pri 
temperaturah do 260 °C. 

Proizvajalec ne odgovarja za škodo in 
poškodbe, ki so posledica napačnega 
ravnanja z napravo (npr. pokvarjena hrana, 
poškodbe, ožganine, opekline, požar) in na 
osnovi garancije za kuhalnik ni odgovoren, 
če se zgoraj navedena varnostna opozorila ne 
upoštevajo. Poskrbite, da boste kuhalnik ob 
koncu obratovalne življenjske dobe odstranili 
na okolju prijazen način. 
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