
Elektrinis grilis TUGRA
NAUDOTOJO VADOVAS

TGTE-7600 / TGTE-7700

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas.

TUGRA sumuš nių keptuvė – tai išskir nės kokybės prietaisas, sukurtas remian s ilgamete ONS KALIP™ pa r mi. Mūsų inžinieriai

už krina, kad prietaisas a nka visus Europos Sąjungos saugumo ir kokybės standartus. 

Prieš naudojant prietaisą, rekomenduojame perskaity  naudotojo vadovą ir laiky s jo nurodymų. 

Linkime sėkmės ir malonių akimirkų, naudojan s prietaisu.

Įvadas
Patarimai naudotojui:

 Prieš paruošdami prietaisą naudojimui, a džiai perskaitykite prietaiso naudojimo taisykles ir rekomenduokite tai padary

ir ki ems prietaisą naudosian ems žmonėms.

 Paruoškite prietaisą naudojimui ir junkite jį į rozetę taip, kaip aprašyta naudojimo taisyklėse.

 Jei, ruošiant prietaisą naudojimui, kyla klausimų, kreipkitės pagalbos į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Linkime sėkmingo ir malonaus prietaiso naudojimo.

Saugumo perspėjimai
 Naudokite prietaisą k pagal nurodytą paskir .

 Įsi kinkite, kad prietaiso naudojama elektros įtampa sutampa su Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Įsi kinkite,  kad  prietaiso  rozetė  yra  nkamai  įžeminta,  laikan s  visų  Jūsų  gyvenamojoje  vietoje  galiojančių  saugumo

standartų. Prieš jungdami prietaisą, įsi kinkite, kad rozetė yra nkamai įžeminta. Jei reikia, kreipkitės į elektriką.

 Saugokite prietaisą toliau nuo besitaškančio vandens. Laikykite jį ant plokščio ir tvirto paviršiaus.

 Nepalikite išjungto ar įjungto prietaiso vaikams pasiekiamoje vietoje.

 Neleiskite  vaikams naudo  prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.  Sutrikusių  gebėjimų asmenis  turėtų prižiūrė  už  juos

atsakingi žmonės.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant spintelės krašto.

 Junkite prietaisą k į įžemintą elektros lizdą.

 Traukite, laikydami už kištuko, o ne laido.

 Neleiskite, kad į prietaiso vidinius mechanizmus patektų vandens.

 Niekada nelieskite įkaitusių kepimo plokščių. Įkaitę kepimo paviršiai gali nudegin .

 Nejudinkite veikiančio ar įkaitusio prietaiso.

 Nemėginkite valy  prietaiso, kol kai nimo elementai yra karš .

 Baigę naudo  prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Prieš valydami prietaisą, įsi kinkite, kad išjungėte prietaisui elektros ekimą.

 Norėdami perneš  prietaisą, pirmiausia ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Norėdami išvaly  prietaisą, nedėkite jo po tekančio vandens srove.

 Nenaudokite prietaiso šiais atvejais:

o Jei sugedo prietaisas ar jo laidas;

o Jei prietaisas yra pastebimai pažeistas, sugedo arba buvo numestas. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą klientų

aptarnavimo centrą.

 Naudojamas  prietaisas  įkaista  iki  aukštos  temperatūros,  taigi  rizikuojate  nusidegin .  Nelieskite  įkaistančių  prietaiso

paviršių ir korpuso.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas. Leiskite apgadintas prietaiso dalis pakeis  įgalioto klientų

aptarnavimo centro specialistams, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

 Gamintojas  neatsako už  gedimus,  atsiradusius,  nesilaikant  instrukcijų  nurodymų. Tokiais  atvejais  negalioja  gamintojo

garan ja.

 Jeigu  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  leiskite  jį  pakeis  nauju  gamintojo  įgalio ems  specialistams,  kad  išvengtumėte

pavojaus sveikatai.

1



1. Sudedamosios dalysDangtelis

2. Viršu nė kepimo plokštė

3. Apa nė kepimo plokštė

4. Korpusas

5. Temperatūros valdiklis

6. Įjungimo indikatoriaus lemputė

7. Ven liacinės angos

Naudojimas
PARUOŠIMAS NAUDOTI: prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, gerai nuvalykite kepimo paviršius. Palaukite, kol jie visiškai išdžius.

ĮKAITINIMAS: kepimo plokščių įkai mo trukmė priklauso nuo prietaiso galingumo ir aplinkos temperatūros.

DARBO NUTRAUKIMAS: išjunkite prietaisą ir atverkite jo dangtelį. Palaukite, kol prietaisas atvės (apie 2 val.).

Valymas ir priežiūra
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, nuvalykite kepimo plokštes skudurėliu. Gerai jas nusausinkite.

Valykite prietaiso korpusą sudrėkinta kempine ir gerai jį nusausinkite.

Gerai nuvalykite kepimo plokštes, kaskart baigę naudo  prietaisą, kad paruoštas maistas būtų skanesnis ir geresnės kokybės.

Jei norite pašalin  maisto ar riebalų likučius, valykite kepimo plokštes, joms atvėsus.

Nenaudokite rūgš nių valiklių. 

Transportavimas
 Prieš judindami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Neneškite prietaiso, kol jis yra įkaitęs. Leiskite prietaisui atvės . Laikykite jį už rankenėlės.

 Padėkite prietaisą ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Nenaudokite jo ant vibruojančių ir nestabilių paviršių. 

Paruošimas naudo
 Išpakuokite prietaisą ir pa krinkite, ar jis nebuvo apgadintas transportuojant ir ar jam netrūksta detalių.

 Perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei kyla klausimų, pasitarkite su įgaliotais klientų aptarnavimo centro specialistais.

Prietaiso savybės
KORPUSAS: pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prietaiso galingumo reguliavimas.
DANGTELIS: pagamintas iš nerūdijančio plieno. Leidžia užverti kepimo plokštes.
KEPIMO PLOKŠTĖS: apatinė ir viršutinė plokštės, pagamintos iš ketaus. 
VALDYMO SISTEMA: kepimo plokščių temperatūros nustatymas.

Tvarkymas ir taisymas
Laikykite prietaisą toliau nuo besitaškančio vandens ir ant tvirto,  plokščio paviršiaus.  Nenaudokite ant vibruojančių ir
judančių paviršių.
Junkite prietaiso kištuką tik į įžemintą rozetę.
Neleiskite,  kad ant  kaitinimo plokščių  patektų  vandens.  Nelieskite  prietaiso  šlapiomis  rankomis.  Neplaukite  prietaiso
tekančiu vandeniu.
Nevalykite prietaiso išorinės apdailos stipriais cheminiais valikliais. Pakaks ją nuvalyti sudrėkintu skudurėliu. Jei atsirado
riebalų dėmių, valykite jas sudrėkintu skudurėliu. 

Tarnavimo trukmė
Laikykite prietaisą -5 °C – +40 °C temperatūroje. Drėgnumas turėtų būti ne didesnis kaip 60%. 
Naudojant prietaisą taip, kaip nurodyta, jis Jums tarnaus iki 10 metų.

Saugojimas
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 Rekomenduojame laiky  prietaisą originalioje pakuotėje ir sausose patalpose.

 Jeigu išimate prietaisą iš originalios pakuotės, laikykite jį taip, kad jame nesikauptų dulkės ir ant jo nepatektų skysčių.

Trikdžių šalinimas

TUGRA technologijos ir dėmesys detalėms už krins puikų prietaiso veikimą. Jeigu, naudojant prietaisą, kyla

problemų, žr. lentelę žemiau.

Problema Galima priežastis Sprendimas

Prietaisas neveikia.
 Prietaisas neįjungtas į rozetę.

 Sugedo rozetė.

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Įsitikinkite, kad veikia rozetė.

 Kreipkitės į įgaliotą klientų 
aptarnavimo centrą.

Įjungus prietaisą į rozetę, jis 
neveikia.

Sugedo rozetė.

 Įsitikinkite, kad veikia rozetė.

 Kreipkitės į įgaliotą klientų 
aptarnavimo centrą.

Prietaisui netiekiama elektra. Sutriko elektros tiekimas. Naudokite tik įžemintas rozetes.

Neįkaista kepimo plokštės.
 Nustatyta labai žema temperatūra.

 Prietaisui netiekiama elektra.

 Termostatu nustatykite maksimalią 
temperatūrą.

 Įsitikinkite, kad nesugedo rozetė.

 Kreipkitės į įgaliotą klientų 
aptarnavimo centrą.

Nepakankamai įkaista kepimo 
plokštės.

Kepimo plokštės yra nešvarios. Nuvalykite kepimo plokštes.

Techniniai duomenys

Kodas Aukš s (A) Ilgis (G) Plo s (D)

T 7600 220 410 360

T 7700 220 560 360

Kodas T 7600 T 7700

Talpa 12 riekelių (40 cm) 20 riekelių (55 cm)

Įtampa ir dažnis 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz

Galia 2 x 900 W 2 x 1200 W

Srovės s pris 8,15 A 10,9 A

Temperatūros valdymas 50-200°C termostatas 50-200°C termostatas
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


