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Saugumo taisyklės
Svarbios  saugaus  prietaiso  naudojimo  taisyklės.  Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  atidžiai  perskaitykite  šiame  naudotojo  vadove
pateikiamą informaciją ir išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.
Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties
naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai
suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų taisyti ir valyti prietaiso. 
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Duona gali pradėti svilti, todėl nenaudokite prietaiso netoli arba žemiau lengvai užsidegančių medžiagų, pvz. užuolaidų. Nenaudokite prietaiso po
lentynomis ar spintelėmis. 
Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

Nelieskite metalinių įjungto prietaiso dalių, nes jos naudojamos labai įkaista.
Naudokite prietaisą tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Prietaisas nepritaikytas naudoti atvirame ore. Naudokite prietaisą tik namuose ir
patalpose.
Pastebėję, jog pažeistas maitinimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo centro specialistai arba kitas
patyręs specialistas, nes tik taip išvengsite grėsmės sveikatai.

 Prieš liesdami prietaiso kištuką arba įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad Jūsų rankos visiškai sausos.
 Naudokite prietaisą tik ant lygių, tvirtų, sausų ir stabilių paviršių
 Nenaudokite prietaiso ant paviršio, kuris gali būti pažeistas nuo karščio. Naudokite izoliuotą padą.
 Nelaikykite prietaiso ant arba netoli kaistančių paviršių, pvz. dujinės ar elektrinės viryklės.
 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto, liestųsi prie įkaitusių paviršių arba būtų susipainiojęs, susivyniojęs arba

prispaustas.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas ar pastebimai pažeistas.
 Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir jo kištukas ištrauktas iš rozetės.
 Prieš padėdami prietaisą saugoti arba prieš jį valydami, leiskite prietaisui visiškai atvėsti
 Nemerkite jokių prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Sudedamosios dalys
1. Rankenėlė
2. Įjungimo lemputė (žalia)
3. Paruošimo naudoti lemputė (gintarinė)
4. Slankūs pakopiniai rankenėlės vyriai
5. Laido laikiklis (po prietaisu)
6. Reguliuojamas temperatūros valdiklis
7. Kepimo paviršiai su DuraCeramic™ danga

Prietaiso savybės
Prietaiso kepimo paviršiai padengti išskirtine DuraCeramic™ danga. Ši specializuota natūralios keramikos danga leidžia greičiau ir efektyviau
paskirstyti šilumą nei naudojant įprastinę tefloninę dangą. Tai reiškia,  kad galėsite paruošti  įvairius užkandžius per kur kas trumpesnį laiką.
DuraCeramic™ yra atspari įbrėžimams ir 4 kartus patvaresnė nei įprastinė tefloninė danga. Ilgaamžiškumas ir lengvas valymas garantuojamas.
DuraCeramic™ dangoje nėra PTFE ir polifluoroktano rūgšties. DuraCeramic™ danga – lengvas ir greitas maisto ruošimas.

Reguliuojamas temperatūros valdiklis
Temperatūros valdiklis leis nustatyti temperatūrą priklausomai nuo kepamų produktų rūšies. Nedidelė temperatūra idealiai tinka daug cukraus
turintiems produktams (pvz. Saldiems kepiniams ir sausainiams). Aukšta temperatūra rekomenduojama skrebučiams ir sumuštiniams ruošti.

Slanki pakopinė rankenėlė
Prieš pradedant naudoti keptuvę, reikės atrakinti   pakopinių vyrių užraktą, kitaip  nepavyks  atverti dangtelio. Viršutinio kepimo paviršiaus
svoris  pamažu  suslėgs  kepamą  sumuštinį,  nebent  prieš  tai  nustatysite  1,  2  arba  3  vyrių  padėtį.  Prieš  padėdami  keptuvę  saugoti  arba  ją
transportuodami, paspauskite vyrių užraktą . Nespauskite užrakto, norėdami užverti viršutinį kepimo paviršių, kai kepate sumuštinius keptuvėje
arba ją įkaitinate.

Pakopinių vyrių užrakto naudojimas
Reguliuokite vyrių užraktą,  norėdami nustatyti  viršutinio kepimo paviršiaus padėtį.  Tokiu būdu galėsite sudėti  maistą  (sumuštinius,  bekoną,
kiaušinius ir pan.) ant apatinio kepimo paviršiaus. Viršutinis kepimo paviršius kepimo metu nesilies prie maisto. Galite pasirinkti vieną iš trijų
viršutinės kepimo plokštės padėčių priklausomai nuo kepamo maisto storio ir pageidaujamo atstumo tarp maisto bei kepimo paviršiaus.

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
1. Prieš naudodami keptuvę, nuimkite reklamines etiketes ir lipdukus.
2. Padėkite sumuštinių keptuvę ant lygaus, plokščio paviršiaus. Atrakinkite rankenėlės vyrius , kad atvertumėte viršutinį kepimo paviršių

ir atidarytumėte prietaisą.
3. Įsitikinkite, kad kepimo paviršiai yra švarūs, ant jų nėra dulkių. Jei reikia, nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Sumuštinių keptuvės naudojimas

Saugokitės įkaistančių prietaiso paviršių. Prietaiso kepimo paviršiai gali tapti LABAI KARŠTI. NELIESKITE įkaitusių prietaiso
dalių, kol jos visiškai neatvėso.
Naudojant keptuvę ir atidarant jos dangtelį, iš prietaiso gali veržtis karšti garai.
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Atkreipkite dėmesį: pirmą  kartą naudojant prietaisą, gali pasijusti specifinis degimo kvapas arba galite pastebėti iš  prietaiso kylančius dūmus.
Tai visiškai normalu, ir per keletą minučių šie pašaliniai efektai turėtų išnykti.

1. Prieš naudodami prietaisą, visada iki galo išvyniokite po prietaisu esantį prietaiso laidą. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
2. Įsitikinkite, kad laidas nekaba ant stalviršio krašto. Įsižiebs įjungimo ir paruošimo naudoti indikatoriaus lemputės.
3. Temperatūros valdikliu pasirinkite pageidaujamą kaitinimo intensyvumą (mažą, vidutinį arba didelį).
4. Užverkite prietaisą ir leiskite jam įkaisti, kol užges paruošimo naudoti lemputė. Prietaisą naudojant, ši lemputė tai įsižiebs, tai užges.
5. Padėkite paruoštą sumuštinį ant apatinio kepimo paviršiaus. Visada dėkite sumuštinius arčiau nugarinės apatinės kepimo plokštės dalies.
6. Užverkite prietaisą taip, kad viršutinis kepimo paviršius tolygiai suspaustų sumuštinį. Kepimo metu dangtelis turėtų būtiužvertas. Jeigu

kepate storus sumuštinius arba norite paskrudinti skrebutį, nustatykite 1, 2 arba 3 rankenėlės vyrių padėtį, kad padidintumėte atstumą
tarp apatinės ir viršutinės kepimo plokščių.

7. Kepimas turėtų užtrukti maždaug 5–8 minutes. Kepimo trukmė priklauso nuo naudojamos duonos ir įdarų rūšies.
8. Sumuštiniui iškepus, atverkite dangtelį. Išimkite sumuštinį plastikine arba medine mentele. Nenaudokite metalinių žnyplių ar peilių, nes

galite apgadinti DuraCeramic™ dangą.

Valymas

Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo. Nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar
kitus skysčius.

1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.
2. Leiskite prietaisui šiek tiek atvėsti. Prietaisą išvalysite lengviau, jeigu valysite jį dar šiek tiek šiltą.
3. Valykite keptuvę kaskart baigę naudoti prietaisą, kad prietaise nesikauptų maisto likučiai.
4. Valykite  kepimo paviršius  minkštu  skudurėliu.  Jeigu  tokiu  būdu nepavyksta  pašalinti  prikepusio  maisto,  pašildykite  prietaisą  1–2

minutes,  tada  patrinkite  kepimo  paviršius  aliejumi  arba  išlydytu  sviestu.  Palaikykite  penkias  minutes,  tada  nuvalykite  sudrėkintu
skudurėliu.

5. Valykite išorines prietaiso dalis drėgnu skudurėliu. Nuvalykite dangtelį minkštu ir sausu skudurėliu.
Nenaudokite stiprių valiklių ir ėsdinančių valymo priemonių, kad nepažeistumėte DuraCeramic™ dangos.
Nenaudokite tefloninių purškiklių, nes jie gali turėti neigiamą poveikį DuraCeramic™ dangai.

Laikymas ir saugojimas
1. Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite keptuvei visiškai atvėsti. Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai švarus.
2. Apvyniokite laidą aplink apatinėje prietaiso dalyje esantį laikiklį.
3. Užrakinkite  kepimo  plokštes,  žemyn  nuleisdami  viršutinę  plokštę  ir  paspausdami  vyrių  užraktą  (nustatykite padėtį).  Tokiu  būdu

užrakinsite kepimo paviršius.
4. Laikykite prietaisą pastatytą stačią arba ant plokščio, lygaus paviršiaus toliau nuo krašto taip, kad prietaiso nebūtų galima atsitiktinai

numesti.

TURN ON YOUR CREATIVITY™
Breville® ekspertų komanda tikisi, kad mūsų prietaisai padės Jums išlaisvinti kūrybingumą, gaminant gardžius patiekalus ir ruošiant skanius
gėrimus. Daugiau patarimų ir receptų rasite įmonės tinklalapyje (www.turnonyourcreativity.com).

Receptų idėjos

Duona
Galite naudoti daugumą duonos rūšių: batoną, rupių kvietinių miltų duoną, duoną su razinomis ir pan. Sumuštinių keptuvė idealiai tinka fokačijai,
pitos duonai, ilgo prancūziško batono riekėms ir bandelėms skrudinti. Sviestinės bandelės, batonas su razinomis bei kitos saldžios duonos rūšys
turi didelį cukraus kiekį ir apskrus greičiau, todėl, ruošiant tokius kepinius, rekomenduojame pasirinkti mažesnį kaitinimą.
Įdaras
Naudokite konservuotus arba virtus vaisius, nes pašildžius šviežius vaisius, gali pradėti skirtis labai daug sulčių. Būkite atsargūs, kai valgote
sumuštinius su sūrio,  pomidorų ar džemo įdarais,  nes tokie produktai ilgai išlaiko šilumą. Valgydami juos,  rizikuojate nusideginti.  Niekada
nepridėkite į sumuštinius pernelyg daug įdaro, ypač jei naudojate produktus su dažikliais arba įvairių spalvų sūrį. Įsumuštinius pridėjus per daug
įdaro, jis gali ištekėti ir nudažyti sumuštinių keptuvės korpusą.
Duonos skrudinimas
Unikalus prietaiso dizainas leis skrudinti sumuštinių ir pitos duoną be įdaro ir užtepėlių. Pusryčių idėja: paskrudinkite pitos duoną su džemu.
Pašildymas
Jeigu nenorite valgyti sumuštinio tuoj pat, padėkite jį ant popierinės servetėlės, kad ji sugertų susidariusį kondensatą. Kad sumuštiniai ilgiau
išliktų šilti, padėkite juos ant grotelių arba sudėkite į tam tinkamą indą ir laikykite orkaitėje, nustatę maždaug 100ºC temperatūrą. Tokiu būdu
sumuštinis išliks karštas iki 20 minučių, paskui jis pradės džiūti ir praras skonį.
Užkandžių ruošimas be riebalų
Dėl tefloninio-keraminio prietaiso dizaino nebūtina tepti kepamų užkandžių išorės sviestu ar margarinu.

Receptai
Maisto rūšis Temperatūra Kepimo trukmė

Raguolių šildymas Žema - vidutinė 3–4 min.
Daniškų pyragaičių šildymas Žema - vidutinė 3–4 min.
Plokščios duonos šildymas Vidutinė 2–3 min.
Duonos su vaisiais skrudinimas Vidutinė 2–3 min.
Riestainių skrudinimas Vidutinė 2–3 min.
Biskvitinio pyrago šildymas Vidutinė - aukšta 2–3 min.

Suvožtinis su vytintu kumpiu (1 porcija)
 1 pašildytas ilgas batonas (perpjautas išilgai)
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 50 g vytinto kumpio
 80 g pjaustyto sūrio (Iberico ar Manchego)
 Papildomai: aioli padažas, pomidorų padažas, garstyčios.

1. Nustatykite vidutinę-aukštą temperatūrą.
2. Šildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
3. Sudėkite kumpį ir sūrį ant batono. Ant viršaus užpilkite pasirinktos rūšies padažo. Uždenkite batonu ir įdėkite į sumuštinių keptuvę.
4. Pareguliuokite rankenėlės vyrių padėtį taip, kad viršutinė kepimo plokštė vos liestųsi prie batono. Kepkite 6–7 minutes, kol išsilydys

sūris, o batonas taps auksinės spalvos ir traškus.

Meksikietiškos tortiljos (2 porcijos)
 2 minkštos tortiljos
 1 arbatinis šaukštelis chipotle pastos
 75 g salsa padažo
 2 valgomieji šaukštai virtų pupelių
 1 valgomasis šaukštas pjaustytos kalendros
 2 didelės saujos sutarkuoto čederio sūrio

1. Nustatykite vidutinę-aukštą temperatūrą.
2. Šildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
3. Paruoškite įdarą tortiljoms, sumaišydami chipotle pastą, salsa padažą, pupeles, kalendrą ir sūrį.
4. Paskirstykite paruoštą masę po 2 tortiljas. Dėkite ingredientus į tortiljos centrą. Atsargiai perlenkite paplotėlį.
5. Įdėkite į įkaitintą keptuvę. Pareguliuokite rankenėlės vyrių padėtį taip, kad viršutinė kepimo plokštė uždengtų tortiljas, neliesdama jų

viršaus.
6. Kepkite 7–8 minutes, kol tortiljos smarkiai įkais.

Patiekite kartu su gvakamolės padažu ir salotomis.

Itališka fokačija (2 porcijos) 
 2 nedidelės fokačija duonelės su alyvuogėmis
 1½ arbatinio šaukštelio pesto padažo
 150 g nedidelių pomidorų, pjaustytų
 100 g mocarelos, pjaustytos
 1 didelė skrudinta raudonoji paprika, pjaustyta
 Saujelė baziliko lapelių

1. Nustatykite vidutinę-aukštą temperatūrą.
2. Šildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
3. Perpjaukite duoną ir sudėkite ingredientus.
4. Padėkite ant kepimo paviršiaus ir pareguliuokite dangtelio padėtį taip, kad jis uždengtų fokačiją, nesuspausdamas jos.
5. Kepkite 7–8 minutes, kol duona gražiai apskrus.

Ruginės duonos užkandis (2 porcijos)
 4 ruginės duonos riekės
 2 valgomieji šaukštai pesto padažo
 2 valgomieji šaukštai itališkų antipasti (alyvuogės, aitrieji pipirai, ančiuviai ir pan.)
 6 saliamio griežinėliai
 4 gabalėliai Gruyère arba ementalio sūrio

1. Nustatykite vidutinę-aukštą temperatūrą.
2. Šildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
3. Užtepkite ant duonos pesto padažo ir sudėkite likusius ingredientus.
4. Pareguliuokite rankenėlės vyrių padėtį taip, kad viršutinė keptuvės dalis uždengtų sumuštinius, jų nesuspausdama.
5. Kepkite 6–7 minutes, kol sušils visi ingredientai, duona gražiai apskrus ir bus traški.

Brie sūrio, karamelizuotų pekano riešutų ir juodojo šokolado skanėstas (2 porcijos)
 30 g pekano riešutų (nepjaustytų)
 15 g sviesto
 1 valgomasis šaukštas rudojo cukraus
 Minkštas sviestas (riekelėms tepti)
 4 batono riekės
 100 g pjaustyto brie sūrio
 30 g juodojo šokolado (susmulkinto)

1. Nedidelėje keptuvėje, nustatę žemą temperatūrą, kartu išlydykite sviestą ir rudąjį cukrų.
2. Sudėkite pekano riešutus ir šiek tiek padidinkite kaitinimą, kol pekano riešutai apskrus sviesto mišinyje.
3. Palikite atvėsti.
4. Nustatykite vidutinę-aukštą sumuštinių keptuvės temperatūrą.
5. Šildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
6. Patepkite vieną kiekvienos riekelės pusę minkštu sviestu.
7. Sudėkite brie sūrį, atvėsusius riešutus ir pabarstykite šokoladu. Sviestu patepta riekelės dalis turėtų būti išorinėje pusėje.
8. Padėkite paruoštą sumuštinį ant įkaitusios keptuvės. Pareguliuokite rankenėlės vyrių padėtį taip, kad viršutinė keptuvės dalis uždengtų

sumuštinius ir tik vos liestųsi prie viršutinės riekelės.
9. Kepkite 5–6 minutes, kol sumuštiniai apskrus ir bus labai karšti.
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Traški sviestinė bandelė su uogomis ir ledais (2 porcijos)
 1 sauja braškių (be kotelių, pjaustytos)
 1 sauja šilauogių
 1 sauja aviečių (galima šiek tiek sutrintų)
 2 storos sviestinės bandelės riekelės
 Vaniliniai ledai arba saldus maskarponės sūris
 Cukraus pudra (persijota)

1. Nustatykite vidutinę temperatūrą.
2. Pašildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
3. Padėkite bandelę ant įkaitintos keptuvės.  Pareguliuokite rankenėlės vyrių padėtį taip, kad viršutinė keptuvės dalis uždengtų bandelę ir

liestųsi prie viršutinės jos dalies.
4. Kepkite 2–3 minutes, kol bandelė apskrus.

Patiekite karštą kartu su uogomis, vaniliniais ledais ir žiupsneliu cukraus pudros. Tokiu pačiu būdu galite paruošti ir keletą biskvitinio pyragaičio
riekelių.

Fokačija su figomis, bekonu ir klevų sirupu (2 porcijos)
 2 nedidelės fokačija duonelės
 4 ploni virto kumpio griežinėliai
 80 g rikotos sūrio
 3 šviežios figos, smulkiai supjaustytos
 1 valgomasis šaukštas klevų sirupo

1. Nustatykite vidutinę-aukštą sumuštinių keptuvės temperatūrą.
2. Pašildykite sumuštinių keptuvę tol, kol užges paruošimo naudoti lemputė.
3. Perpjaukite fokačijas pusiau ir kepkite tol, kol jos gražiai apskrus ir bus traškios. Užtepkite rikotos sūrio, ant viršaus uždėkite bekoną,

figas ir užpilkite klevų sirupo.
4. Sudėkite į sumuštinių keptuvę, uždenkite ir kaitinkite 4–5 minutes, kol visi ingredientai sušils.

Gamintojo garantija
Išsaugokite pirkimo čekį, nes tik taip galios prekės garantija.
Prietaiso gedimui įvykus garantiniu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo vietą kartu su
garantiniu lapeliu ir pirkimo čekiu.
Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solutions“ (JCS (Europe))
pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas.
JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisyti arba pakeisti garantinio laikotarpio metu sugedusį prietaisą arba jo detales, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;
 Prietaisas nebuvo gadinamas, modifikuojamas ir/ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų.

Gamintojo garantija negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:
 Naudojant prietaisą netinkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;
 Specialiai gadinant prietaisą;
 Naudojant prietaisą įjungtą į netinkamos įtampos elektros lizdą;
 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;
 Jeigu prietaisą taisė ar keitė kiti nei JCS (Europe) įgalioti asmenys.

Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. truputį pakinta jo spalva arba susibraižo paviršius.
Garantija  galioja  tik  prietaisą  naudojant  pirmam prietaiso  pirkėjui  ir  netenka  galios,  jeigu  prietaisas  naudojamas  kaip  bendrojo  naudojimo
prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite nustatytuose
surinkimo ir  perdirbimo  punktuose.  Išsamesnės  informacijos  apie  antrinį  atliekų  panaudojimą  kreipkitės  į  pardavėją  arba  vietines  valdžios
institucijas.
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