Dr gna šluoste nuvalykite neprikepan ias plokšteles. Nusausinkite sausa šluoste.
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Prietais galite naudoti vairiais tikslais: maisto šildymui ir gaminimui, kepimui ant groteli , sumuštini
gaminimui ir skrudinimui. Prietaisas veikia saugiai, apsaugo nuo perkaitimo ir palaiko optimali kepimo
paviršiaus temperat r .

PRADEDANT NAUDOTI

Prisitaikanti susl gimo sistema
Ji prisitaiko prie skirtingo kepamo maisto storio: nuo daržovi iki stor kepsni . Ji padeda idealiai apskrudinti
vairios r šies duon .
Nuimamos neprikepan ios kepimo plokštel s
Skrudinkite m s iš abiej pusi vienu metu. Plokšteles lengva valyti, nes maistas prie j neprikepa.
3 temperat ros režimai
Pasirinkite temperat r , kuri labiausiai tinka atliekamam procesui: 1 – žema; 2 – vidutin ; 3 – aukšta.
Maitinimo laido laikymo vieta ir statmena pad tis
Laid suvyniokite aplink prietaiso kojeles: tai leis patogiai laikyti prietais statmenoje pad tyje.

PRIETAISO SAVYB S

Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta tampa atitinka tamp j s namuose. Gamintojas neatsako d l žalos,
atsiradusios d l tampos nesuderinamumo. Garantija tokiais atvejais taip pat nebus taikoma.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose. Nenaudokite jo lauke ar komerciniais tikslais.
Nenaudokite ilgintuv .
Laikykite j vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nelaikykite prietaiso ant ar greta tiesiogini karš io šaltini (pvz., dujin s ar elektrin s virykl s).
Nepalikite nuo stalo kaban io maitinimo laido. Saugokite j nuo s ly io su karštais paviršiais.
Prietais laikykite ant tvirto, plokš io ir karš iui atsparaus paviršiaus.
Baig naudotis prietaisu, ištraukite kištuk iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atšalti. Judinkite prietais
tik tuomet, kai jis yra visiškai šaltas.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valym , visada ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Niekada nepanardinkite prietaiso vanden ar kitok skyst . Saugokite j nuo dr gm s ir neleiskite
vandeniui patekti prietaiso vid .
Kai prietaisas jungtas, nelieskite jo metalini dali .
Saugokite maitinimo laid nuo pažeidim . Netempkite jo nor dami ištraukti kištuk iš elektros lizdo:
suimkite už paties kištuko.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas, kištukas arba prietaisas blogai veikia. Nem ginkite pataisyti
jo patys. Susisiekite su autorizuotu technin s prieži ros centru.
Prietais naudokite taip, kaip nurodyta instrukcijose.

SAUGUMO NURODYMAI

Naudojimo instrukcijos
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GRILIS / SUMUŠTINI KEPTUV
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D MESIO:
Niekada nelieskite prietaiso išor s, nes ji taip pat kaista. Dangt atidarin kite tik su m už rankenos. B kite
atsarg s, nes iš prietaiso gali kilti karšti garai.
Kad išvengtum te neprikepan io paviršiaus pažeidimo, maist nuimkite tik su plastikiniais ar mediniais
rankiais. Niekada nenaudokite metalini šaku i ar peili .

Kepimas ant ugnies (barbecue): plokštel s 180 pad tyje
Kad padidintum te kepimo plot , ištieskite viršutin dangt 180 kampu.
Pastatykite dangt statmenai ir sulyginkite viršutin kojel s varžt su aukš iausia apatinio kojel s varžto
pad timi. Dabar dangt gal site ištiesti.
Pasirinkite norim temperat r ir leiskite prietaisui kaisti.
Maist d kite ant abiej plokšteli .
Pastaba: lemput yra valdoma termostato. Ji kaitaliosis viso kepimo proceso metu. Tai reiškia, kad
palaikoma pasirinkta temperat ra.

Vienpusis grilis
Pasirinkite norim temperat r ir leiskite prietaisui kaisti.
Maisto produktus sud kite ant kaitinimo plokšteli .
Dangt laikykite statmenoje pad tyje (90 ).
Apverskite gaminam maist naudodami medin mentel .

Grilis
Dvipusis grilis
Pasirinkite 3 temperat ros režim . Leiskite prietaisui kaisti.
Maisto produktus sud kite ant kaitinimo plokšteli ir uždarykite dangt .
Apversti maisto nereik s, nes jis keps iš abiej pusi .
Atsargiai atidarykite dangt ir nuimkite maisto produktus medine mentele.

Sumuštini keptuv
Kištuk junkite lizd .
Pasirinkite norim temperat r . Užsidegs raudona lemput .
Riek s išorin pus visuomet sutepkite sviestu.
Pad kite riek su sviestu ištepta puse žemyn ant kaitinimo paviršiaus. Ant duonos užd kite norim
produkt .
Leiskite sumuštiniams apskrusti 3 minutes (priklausomai nuo duonos r šies, naudojam produkt ir
asmeninio skonio).
Vis rieki sviestu sutepti neb tina, nes prietaisas turi neprikepant pavirši .
Kai kurie produktai, pvz., s ris, gali išsilydyti ir nub gti ant plokšteli . Kad sumuštin gražiai išimtum te,
pasinaudokite plastikine ar medine mentele. Niekada nenaudokite metalini , aštri ranki , nes jie gali
pažeisti neprikepant pavirši .

GAMINIMO FUNKCIJOS

Kištuk junkite lizd .
Sukite temperat ros ratuk , kol užsidegs raudona lemput .
Kai prietaisas kais, lemput užges.
Baig gaminti, ištraukite kištuk iš lizdo ir leiskite prietaisui atv sti.
Pastaba: naudojimo metu saugokite laid nuo s ly io su kaitusiomis prietaiso dalimis.

NAUDOJIMAS

Kištuk junkite elektros lizd . Aliejumi ištepkite plokšteles ir leiskite prietaisui kaisti. Nuvalykite
aliejaus pertekli . Iš prietaiso gali kilti d mai, ta iau tai normalu, kai prietaisas yra naujas.

Gaminimo laikas
25 – 30 min.
30 – 35 min.
40 – 45 min.
40 – 45 min.
2 min.
10 -15 min.
20 – 25 min.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Prietaiso dalys gali b ti perdirbamos. Pasir pinkite tinkamu prietaiso perdirbimu ir neišmeskite jo kartu su
buitin mis atliekomis. Pristatykite nebenaudojam prietais elektrini ir elektronini atliek surinkimo
aikštel arba prekybos viet .

PERDIRBIMAS

Produktai
Žuvis
Vištiena
Produktai, skirti kepti ant groteli
Raudona m sa
Skrudinta duona
Dešrel s
Kotletai

Maisto produktai ir gaminimo laikas
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Ištraukite kištuk iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atv sti.
Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo pavirši . Nuimkite plokšteles pasuk jas laikan ius spaustukus
šon ir nuvalykite jas minkšta šluoste ar šepet liu. Nuimtas plokšteles galite plauti po vandeniu arba
indaplov je.
Nu m plokšteles, karšt atspindint pad kl nuvalykite dr gna šluoste.
Likusias prietaiso dalis nuvalykite sudr kinta muiluota šluoste ir nusausinkite.
Prietais galite laikyti statmenoje pad tyje.
Niekada nepanardinkite prietaiso vanden (išskyrus nuimtas kaitinimo plokšteles).

VALYMAS IR PRIEŽI RA

