
SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ BREVILLE BRVST074X
NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumo taisyklės
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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. Užraktas
2. Rankenėlė
3. Žalia lemputė
4. Raudona lemputė
5. Viršutinis kepimo plokštės atleidimo mygtukas
6. Apatinis kepimo plokštės atleidimo mygtukas
7. Išemamos kepimo plokštės su DuraCeramic™ danga

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
 Išpakuokite sumuštinių keptuvę. Išsaugokite pakuotę, kad galėtumėte vėliau ją panaudoti.
 Išimkite kepimo plokštes ir gerai jas perplaukite, kad pašalintumėte nuo gamybos proceso likusius nešvarumus ir nuosėdas.

Vadovaukitės skiltyje „Valymas“ pateiktomis rekomendacijomis.
 Nuvalykite  prietaiso išorę minkštu,  drėgnu,  gerai išgręžtu skudurėliu,  pamirkytu šiltame muiliname vandenyje.  Valykite

prietaiso dangtelį minkštu sausu skudurėliu.
Atkreipkite dėmesį: pirmą kartą naudojant prietaisą, gali pasijusti specifinis degimo kvapas arba galite pastebėti iš prietaiso kylančius
dūmus. Tai visiškai normalu, ir netrukus šie pašaliniai efektai turėtų išnykti.

Sumuštinių keptuvės naudojimas
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.
Svarbi informacija:

 Dėdami įdarą, visuomet palikite 2 cm tarpus iš kraštų.
 Niekada nepridėkite į  sumuštinius pernelyg daug įdaro, ypač jeigu naudojate produktus su dažikliais arba įvairių spalvų

sūrius. Pridėjus per daug įdaro, jis gali išbėgti ir nudažyti keptuvės korpusą.
1. Įstatykite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą. Įsižiebs žalia įjungimo lemputė. Keptuvė pradės kaisti.
2. Keptuvei įkaitus, įsižiebs temperatūros indikatoriaus lemputė. Prietaisui veikiant, ši lemputė tai įsižiebs, tai vėl užges.
3. Užtepkite ant IŠORINĖS duonos dalies sviesto arba kepimui tinkamo sviesto gaminio.
4. Padėkite dvi šonu pasuktas sumuštinių duonos riekes ant apatinio kepimo paviršiaus taip, kad sviestu patepta pusė žiūrėtų į

apačią (pav. 1).
5. Sudėkite įdarą. Gilesnės kepimo plokštės leis įdėti daugiau mėgstamų ingredientų. Visuomet palikite 2 cm tarpus iš kraštų

(pav.  2).  Tokiu  būdu  keptuvė  gerai  suspaus  kepamą  sumuštinį  ir  neleis  ingredientams  ištekėti.  Jeigu  dedate  tik  sūrį,
geriausius rezultatus gausite, jeigu nedėsite jo daugiau nei 60 g. Jeigu dedate ir kitų ingredientų, įdėkite mažiau sūrio.

6. Uždėkite duonos riekes ant įdaro taip, kad sviestu patepta pusė atsidurtų viršuje. Kepama duona įgaus gražią auksinę spalvą.
7. Užverkite  dangtelį  ir  įsitikinkite,  kad  užsifiksavo  užraktas.  Kepkite  maždaug  4-5  minutes,  kol  sumuštinis  apskrus  ir

ingredientai iškeps. Kepkite sumuštinį ilgiau arba trumpiau, vadovaudamiesi asmeniniu skoniu.
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8. Atidarykite  užraktą  ir  atverkite  dangtelį.  Saugokitės  iš  prietaiso  besiveržiančių  garų  –  mūvėkite  orkaitės  pirštines  arba
pasinaudokite virtuviniu rankšluosčiu. Išimkite paruoštą sumuštinį nemetaline mentele. Nenaudokite metalinių įrankių, nes
jie gali pažeisti DuraCeramic™ kepimo paviršių dangą.

9. Būkite atsargūs, valgydami paruoštus sumuštinius, nes įdaras, ypač vaisių ar pomidorų padažo, gali būti labai įkaitęs.

Valymas

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo. Prieš valydami, leiskite prietaisui visiškai atvėsti. Nemerkite
prietaiso korpuso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius. 
Valydami sumuštinių keptuvę, nenaudokite plieno drožlių, šveistukų, ėsdinančių valiklių ar metalinių įrankių.

1. Nuvalykite kepimo paviršius popieriniu rankšluosčiu ar minkštu, drėgnu skudurėliu.
2. Valykite  išorines  prietaiso  dalis  drėgnu,  minkštu,  gerai  išgręžtu  skudurėliu,  pamirkytu  šiltame,  muiliname  vandenyje.

Nuvalykite dangtelį minkštu ir sausu skudurėliu
3. Paspauskite kepimo plokščių išėmimo mygtukus ir išimkite kepimo paviršius iš keptuvės. Pamerkite plokštes į šiltą muiliną

vandenį. Perplaukite švariu vandeniu. Nusausinkite minkštu skudurėliu. Kad ant specialia danga nepadengtų kepimo paviršių
nepradėtų formuotis oksidai, įdėkite kepimo plokštes atgal į keptuvę ir pakaitinkite 1 min., uždengę keptuvę dangteliu.

Atkreipkite dėmesį: rekomenduojame plauti kepimo paviršius tik rankomis, nes tokiu būdu ilgiau tarnaus DuraCeramic™ danga.

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
Gaminti  karštus  sumuštinius  labai  lengva  ir  paprasta.  Naudodami  keletą  pagrindinių  ingredientų,  paruošite  skanius  saldžius  ar
pikantiškus užkandžius vos per keletą minučių bet kuriuo dienos metu. Žemiau pateikiamame sąraše rasite mūsų rekomenduojamas
populiarių ingredientų kombinacijas.

 Tuno užtepėlė (tunas, svogūnai, majonezas, sūris);
 Sūris ir pomidorai;
 Sūris, pupelės ir kumpis;
 Įdarytas kalakutas ir spanguolės;
 Kumpis, brie sūris, grybai ir gražgarstės;
 Mėsa ir grybai;
 Bekonas, salotos ir pomidorai;
 Bekonas ir sūris;
 Vištiena, raudonoji paprika ir brie sūris;
 Saldžiarūgštė vištiena;
 Camembert sūris ir spanguolės;
 Šokoladas ir bananai;
 Irisai ir obuoliai.

Duona
Geriausius rezultatus gausite naudodami vidutinio storio sumuštinių duonos riekeles. Taip pat galite išmėginti rupių kvietinių miltų
duoną, ruginę duoną, duoną su sėklomis, naminę duoną ir duoną su džiovintais vaisiais.
Sūris
 Populiarūs lengvai besilydantys sūriai – čederis, „Jarlsberg“, „Fontina“, Gruyère sūris, ementalio sūris. Visos šios sūrio rūšys puikiai
tiks skaniems keptiems sumuštiniams paruošti. Nebijokite eksperimentuoti, naudodami ir kitas mėgstamas sūrio rūšis!
Tešla
Naudokite  prietaisą  plonai  iškočiotos  trapios  tešlos  pyragaičiams  su  įdaru  gaminti.  Įdaras  gali  būti  tiek  saldus,  tiek  pikantiškas.
Naudokite šviežias ar atšaldytas uogas arba įsigykite konservuotų vaisių.

Receptai
Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skiltyje „Naudojimas“. Kiekvienas iš žemiau pateiktų receptų leis paruošti 2 keptus sumuštinius.

Sūris ir kumpis
 4 riekelės duonos;
 Vidutinio dydžio čederio sūrio gabaliukai;
 2 riekelės kumpio.

Sūris ir pomidorai
 4 riekelės duonos;
 Vidutinio dydžio čederio sūrio gabaliukai;
 2 vidutiniai pomidorai.

Sūris ir svogūnai
 4 riekelės duonos;
 Vidutinio dydžio čederio sūrio gabaliukai;
 Plonai supjaustyto svogūno žiedai.

Mėlynasis sūris ir karamelizuoti svogūnai
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 4 riekelės duonos;
 1 svogūnas, (pjaustyto);
 15ml daržovių aliejaus;
 15g rudo cukraus;
 60-80g mėlynojo sūrio (pvz; Gorgonzola, Roquefort, Saint Agur, Blue Stilton.);
 Suminkštėjęs sviestas.
1. Įkaitinkite keptuvę iki vidutinio karštumo, įpilkite alieju ir kepkite svogūnus iki kol jie pradės keisti spalvą. Sumažinkite

karštį,  suberkite  cukrų  ir  kepkite  maždaug  20  minučių  kartais  pamaišydami  iki  kol  jie  taps  auksinės  spalvos  ir
karamelizuosis. Leiskite atvėsti.

2. Patepkite vieną duonos riekės pusę sviestu.
3. Sudėkite mėlynąjį sūrį ir karamelizuotus svogūnus.
4. Kepkite maždaug 5-ias minutes iki kol pasidarys auksinės spalvos.

Šokoladas, lazdyno riešutai ir brie sūris
 4 riekelės duonos;
 15 g smulkiai supjaustytų keptų lazdyno riešutų;
 60 g brie sūrio (pjaustyto);
 15 g juodo šokolado (pjaustyto);
 Medaus (papildomas priedas).
1. Patepkite vieną duonos riekės pusę sviestu. Padėkite dvi riekes ant apatinio kepimo paviršiaus.
2. Sudėkite ant riekelių sūrį, riešutus ir šokoladą. Jei norite, užlašinkite šiek tiek medaus.
3. Uždenkite kitomis dviem riekėmis ir kepkite 3-4 minutes. Duona greitai apskrus.
4. Atsargiai išimkite paruoštus sumuštinius iš keptuvės. Būkite atsargūs – sumuštiniai gali būti labai karšti.

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.

4

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


