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ELEKTRINIS GRILIS IMETEC IM7781
NAUDOTOJO VADOVAS

Techniniai duomenys

ELEKTRINIO GRILIO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes
tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų
laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu
perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į bendrovę

dar prieš pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos puslapyje.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su griliu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros centrą.

 Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastiku
neuždustų.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (11) nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų
namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite prietaiso apačioje (11).

 Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip GRILIS, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra
netinkamas ir potencialiai pavojingas.
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 Vaikai (vyresni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl
savo neprityrimo ir reikiamų žinių bei įgūdžių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir prižiūrimi
už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite vaikams taisyti ar valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, kai jis veikia arba vėsta.

 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai prietaisą valote ar taisote.
 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į

autorizuotą techninės priežiūros centrą.
 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre arba kreipkitės į gamintoją ar specialistą –

taip išvengsite pavojaus sveikatai.
 Nedėkite ant kepimo paviršių metalinių daiktų, pvz. peilių, šakučių, šaukštų ir dangtelių, nes jie gali labai įkaisti.
 Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.

Dėmesio! Įkaistantys paviršiai.
 Saugus šio elektrinio prietaiso naudojimas garantuojamas tik tada, kai jungiate jį į pagal galiojančius elektrinės saugos

standartus įrengtą įžemintą maitinimo lizdą. Jei nesate tikri, ar Jūsų rozetės tinkamai įžemintos, kreipkitės į elektriką, kad
jis jas apžiūrėtų.

 NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis ar kojomis.
 NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.
 Išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš prietaisą valydami ar taisydami ir baigę juo naudotis.
 NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.).
 Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo po tekančio vandens srove.

Dėmesio! Galite nusideginti.
Nelieskite prietaiso durelių, grotelių, grotelių laikiklio, plokštelių, laikiklių duonai, žnyplių, padėklo trupiniams, kaitinimo elementų ir
išorinių paviršių prietaiso veikimo metu ir jam dar neatvėsus.

 NENAUDOKITE prietaiso netoli vandens pilnos kriauklės. Laikykite įjungtą prietaisą taip, kad jis negalėtų įkristi į kriauklę.
 NENAUDOKITE prietaiso šalia viryklės. Neleiskite, kad prietaiso laidas liestųsi prie karštų, kaistančių paviršių, keptuvių,

puodų ar kitų indų. Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies.
 Laikykite prietaisą ant lygių ir plokščių paviršių.
 Kepama duona gali pradėti svilti ir degti. Nenaudokite vandens ugniai gesinti. Išjunkite prietaisą ir užgesinkite liepsną

drėgnu skuduru.

Naudojami simboliai

Karšti paviršiai

Draudžiama

ON

OFF

Sudedamosios dalys
Pagal naudotojo vadovo pradžioje esančią schemą [Z] patikrinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių. Žemiau
pateikiama numeracija atitinka Z paveikslėlio dalių numeraciją.

1. ON/OFF indikatoriaus lemputė
2. Paruošimo naudoti indikatoriaus lemputė
3. Kepimo paviršių užvėrimo gnybtas
4. Rankenėlė
5. Viršutinės kepimo grotelės
6. Apatinės kepimo grotelės
7. Skysčių nubėgimo snapelis
8. O/I mygtukas
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9. Laidas su kištuku
10. Laido susukimo mechanizmas
11. Techniniai duomenys

Valymas prieš pradedant naudoti
 Išpakuokite prietaisą.
 Nuimkite ant prietaiso esančias pakuotės detales ar lipdukus.
 Nuvalykite apatines (6) ir viršutines (5) kepimo groteles drėgna, gerai išgręžta kempine.
 Nuvalykite metalinį korpusą drėgna, gerai išgręžta kempine.
 Nusausinkite skudurėliu.
 Prieš naudodami prietaisą, iki galo išvyniokite laidą su kištuku (9).
 Pirmą kartą naudojant prietaisą, iš grilio gali kilti dūmai arba pasijusti specifinis kvapas dėl gamybos metu naudotų

medžiagų likučių. Prieš sudėdami maistą, keletą minučių palaukite.

Funkcijos
Funkcija Maisto rūšis Laikas (min.)

Kepti sumuštiniai 4 - 6

Daržovių (cukinijų, baklažanų) kepimas 4 - 6

Dešrelių kepimas 5

Dešrainių kepimas 5 - 7

Duonos riekelių skrudinimas (skrebučiai,
bruschetta ir pan.)

3 - 5

Bandelių skrudinimas 4 - 6

Naudojimas
NELIESKITE kepimo ir išorinių paviršių prietaisui veikiant.
NELAIKYKITE grilio ant popierinių, kartoninių ar plastikinių paviršių. Laikykite prietaisą tik ant lygių ir plokščių paviršių.

 Įstatykite prietaiso kištuką (9) į rozetę.
 Paspauskite O/I mygtuką (8) – nustatykite I padėtį. Užsidegs įjungto prietaiso indikatoriaus lemputė (1) [C pav.].
 Pastumkite kepimo grotelių gnybtą (3) link prietaiso nugarėlės [A pav.].
 Prietaiso paruošimo naudoti indikatoriaus lemputė (2) užsidegs tada, kai prietaisas įkais iki reikiamos temperatūros [C

pav.].
 Atverkite kepimo groteles, laikydami už rankenėlės (4) [D pav.].
 Sudėkite maistą ant apatinių grotelių (6).
 Užverkite viršutines groteles (5), laikydami už rankenėlės (4) [D pav.].
 Žalia paruošimo naudoti indikatoriaus lemputė (2) naudojimo metu tai įsižiebs, tai vėl užsidegs. Tai reiškia, kad kepimo

paviršiai šyla. Tokiu būdu palaikoma nustatyta kepimo temperatūra.
 Išimdami maistą, stenkitės nepažeisti tefloninių kepimo paviršių.
 Apatinės grotelės turi snapelį, skirtą kepant susidariusių skysčių nubėgimui (7). Surinkite skysčius į tam tinkamą indą

(kartu su prietaisu neparduodamas).

Naudingi patarimai
 Prieš sudėdami maistą ant grotelių, pirmiausia jas įkaitinkite.
 Prieš kepdami dešreles, subadykite jas šakute.
 Geresni rezultatai gaunami kepant šviežią, o ne atšildytą ar šaldytą mėsą.
 Prieš kepdami daržoves, galite šiek tiek patepti jas aliejumi.
 Galite kepti maistą, kuris nėra pernelyg riebus ir neturi daug skysčių, susuktą į riebalams atsparų popierių, kad

neišteptumėte kepimo grotelių.
 Griliu galite kepti mėsainius, dešreles, daržoves, bandeles, duonos riekeles ir sumuštinius.
 Aukščiau esančioje lentelėje pateiktas kepimo laikas yra apytikslis. Kepimo laikas priklauso nuo maisto storio, maisto

temperatūros ir Jūsų skonio.

Valymas ir priežiūra
 Išjunkite grilį, O/I mygtuku (8) nustatydami O padėtį.
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 Ištraukite prietaiso kištuką (9) iš rozetės.
 Leiskite griliui visiškai atvėsti.
 Valykite kepimo groteles drėgna kempine ir muilu.
 Valykite išorinę grilio dalį drėgna, gerai išgręžta kempine.
 Nusausinkite skudurėliu.
 Nenaudokite aštrių, kietų įrankių prietaisui valyti, nes galite pažeisti tefloninį paviršių.

Trikdžių šalinimas
Problema Sprendimas

Prietaisas neįsijungia.  Įsitikinkite, kad kištukas (9) gerai įstatytas į rozetę.

 Įsitikinkite, kad paspaustas O/I mygtukas (8).

Pirmus keletą kartų naudojant prietaisą,

jaučiamas specifinis kvapas.
 Šie kvapai visiškai nekenksmingi ir toliau naudojant prietaisą

turėtų pranykti. Gerai išvėdinkite patalpas.

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos standartų.

Atitarnavęs prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą
sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę
atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir pirkėjų aptarnavimo
centru. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

http://www.krinona.lt

