
 06/2017- 1 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LT  Sumuštinių keptuvė  

SSM 4220SS
SSM 4221RD



 06/2017- 2 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LT Sumuštinių keptuvė 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo 
gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir 
supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir aptarnavimo 
darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama 
priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų vaikams 
pasiekiamoje vietoje.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose 
vietose:

 –  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 –  viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 –  ūkio fermose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės 
nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į  tinkamai 
įžemintą lizdą. 

Dėmesio! 
Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio 
jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

 ■ Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal 
numatytąją paskirtį.

 ■ Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba prie jos, ant kriauklės skysčių 
nutekėjimo plokštės, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus Prietaisą 
privaloma statyti ant stabilaus, lygaus paviršiaus.

 ■ Siekiant užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją aplink veikiantį prietaisą, iš visų prietaiso 
pusių turi būti palikta pakankamai vietos. Kalbant apie priešgaisrinę saugą, šis prietaisas 
atitinka galiojančias Europos Sąjungos normas. Pagal šias normas, šiuos prietaisus 
galima naudoti ant stalo ar panašaus paviršiaus, su sąlyga, kad nuo degių medžiagų 
paviršiaus iki pagrindinės skleidžiamos šilumos krypties bus išlaikytas mažiausiai  
50 cm atstumas, ir bent 10 cm atstumas visomis kitomis kryptimis.

Dėmesio! Karštas paviršius

 ■ Naudojant prietaisą ir po jo naudojimo neapsaugoti paviršiai gali būti šiek tiek įkaitę dėl 
likusio karščio. Nelieskite karšto paviršiaus. Norėdami uždaryti arba atidaryti viršutinę 
kepimo plokštę, naudokite rankeną ir išimkite sumuštinį su medine arba kitokia karščiui 
atsparia mentele.
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 ■ Niekada neuždenkite veikiančio arba karšto prietaiso ir nedėkite jokių daiktų ant jo.
 ■ Visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jeigu paliekate jį be priežiūros, jo 
nenaudojate, perstatote į  kitą vietą arba jį valote. Prieš perstatydami arba valydami 
prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės.

 ■ Prietaisas visada turi būti švarus. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo plokštes 
pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Niekuomet neplaukite 
prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį. 

 ■ Elektros laidas jokiu būdu neturi liesti vandens ar įkaitusio paviršiaus.
 ■ Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką  
– niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti 
maitinimo laidą arba lizdą. 

 ■ Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti 
įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos 
specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas 
pažeistas.

 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite 
jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas 
aptarnavimo centras. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija,  
ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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LT Sumuštinių keptuvė 
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite 
šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate 
susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą 
naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. 
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės 
medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis 
į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą 
pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į  originalią gamintojo 
pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Kepimo plokštės įkaitinimo kontrolinė lemputė
A2 Maitinimo kontrolinė lemputė
 nurodo, kad prietaisas prijungtas prie veikiančio elektros lizdo.
A3 Termiškai izoliuotos rankenos
A4 Užraktas rankenai užfiksuoti ir atlaisvinti
A5 Ertmė maitinimo laidui suvynioti (nepavaizduota)
 yra prietaiso apačioje.
A6 Kepimo plokštės su nelimpančiu paviršiumi
 2 kvadrato formos sumuštiniams kepti.
A7 Neslystančios kojelės (nepavaizduota)
  yra prietaiso apačioje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą ir nuimkite 
visas reklamines etiketes bei lipdukus.

 ■ Nuvalykite kepimo plokštes A6 šiek tiek drėgna šluoste arba 
kempine, paskui kruopščiai jas nusausinkite. 

 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, leiskite prietaisui veikti tuščiam 
5–7 min., kad pašalintumėte galimus kvapus.

Pastaba: 
Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali išsiskirti nedideli 
dūmai. Tai sukelia kaistantys vidaus komponentai ir šie 
dūmai išnyks po kelių minučių. 

PRIETAISO VALDYMAS
 ■ Prijunkite sumuštinių keptuvę prie elektros lizdo. Užsidegs abi 
kontrolinės lemputės, esančios ant viršutinio skydelio. Raudona 
kontrolinė lemputė A2 nurodo prijungimą prie maitinimo šaltinio. 
Žalia kontrolinė lemputė A1 nurodo, kad kepimo plokštės A6 
šildomos.

 ■ Padenkite kepimo plokštes A6 nedideliu kiekiu sviesto arba 
kepimo aliejaus ir uždarykite sumuštinių keptuvę, kad kepimo 
plokštės A6 greičiau įkaistų.

 ■ Paruoškite savo sumuštinius prieš įkaistant plokštėms A6. Vienam 
sumuštiniui jums reikės dviejų duonos riekių ir ingredientų. 
Ingredientus sudėkite tarp duonos riekių. Pridėjus per daug 
ingredientų, sumuštinių keptuvė gali neužsidaryti. Tokiu atveju 
būtina išimti kai kuriuos ingredientus. Nebandykite uždaryti 
sumuštinių keptuvės naudodami jėgą, kadangi galite ją pažeisti.

 ■ Kai kepimo plokštės A6 įkaista iki nustatytos temperatūros, žalia 
kontrolinė lemputė A1 išsijungia. 

Pastaba:
Žalia kontrolinė lemputė A1 tai užsidega, tai užgęsta.  
Ji parodo, kad palaikoma nustatyta temperatūra.

 ■ Atidarykite sumuštinių keptuvę naudodami rankeną A3 ir 
padėkite vieną arba du sumuštinius ant apatinės kepimo plokštės. 
Uždarykite sumuštinių keptuvę ir naudokite užraktą A4, kad 
prispaustumėte rankenas A3 vieną prie kitos. 

 ■ Po 3–5 minučių atleiskite užraktą A4 ir naudokite rankeną A3, kad 
atidarytumėte viršutinę plokštę, tuomet patikrinkite sumuštinį. Jei 
jis pakankamai apskrudęs, išimkite jį. Priešingu atveju pailginkite 
skrudinimo laiką. Naudokite medinę arba kitokią karščiui atsparią 
mentelę, kad išimtumėte sumuštinį. Nenaudokite peilio, šakutės 
arba kito metalinio įrankio. Jie gali pažeisti nelimpančią kepimo 
plokščių A6 dangą.

Pastaba:
Skrudinimo trukmė priklauso nuo duonos tipo, ingredientų 
ir jūsų skonio.

 ■ Prieš skrudindami daugiau sumuštinių, uždarykite sumuštinių 
keptuvę ir palaukite, kol išsijungs žalia kontrolinė lemputė A1.

 ■ Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. 
Palaukite, kol sumuštinių keptuvė atvės, tada išvalykite ją pagal 
nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

SUMUŠTINIŲ KEPIMO PATARIMAI
 ■ Kaip pagrindinius sumuštinio įdaro ingredientus galite naudoti 
mėsą, žuvį, sūrį, rūkytus gaminius, virtus kiaušinius, grybus arba 
vaisius ir daržoves, pavyzdžiui, bananus, obuolius, ananasus 
arba pomidorus. Nenaudokite per didelio įdaro kiekio, kad jis 
nepatektų ant kepimo plokščių A6. 

 ■ Galite pagardinti įdarą prieskoniais, žolelėmis, pomidorų padažu 
ir pan.

 ■ Kad sumuštiniai įgautų geltonai rusvą spalvą, užtepkite nedidelį 
sluoksnį sviesto ant duonos riekės viršaus.

RECEPTAI

Sumuštinis su kumpiu, sūriu ir ananasu (2 vnt.)
4 duonos riekės 
2 sūrio gabalėliai 
4 kumpio gabalėliai
2 ananaso gabalėliai

Leiskite įkaisti kepimo plokštėms A6. Dėkite du kumpio gabalėlius, 
gabalėlį sūrio ir ananaso tarp dviejų duonos riekių. Tokiu pačiu 
būdu paruoškite ir kitą sumuštinį. Sumuštinių skrudimas trunka 
maždaug 3–5 minutes.

Sumuštinis su pomidorais ir sūriu (2 vnt.)
4 duonos riekės 
1 supjaustytas vidutinis pomidoras 
2 šaukštai tarkuoto sūrio 
Įkaitinkite kepimo plokštes

Leiskite įkaisti kepimo plokštėms A6. Tarp dviejų duonos riekių 
dėkite kelis gabalėlius pomidoro ir apibarstykite juos tarkuotu sūriu. 
Pagardinkite įdarą malta paprika ir tokiu pačiu būdu paruoškite kitą 
sumuštinį. Sumuštinių skrudimas trunka maždaug 3–5 minutes.

Sumuštinis su šokoladu ir bananais (2 vnt.)
4 duonos riekės 
1/2 banano, supjaustyto smulkiais gabalėliais
Šokoladas 

Leiskite įkaisti kepimo plokštėms A6. Ant dviejų duonos riekių 
užtepkite šokolado ir pridėkite banano gabalėlių. Sudėkite abi 
duonos riekes kartu ir tokiu pačiu būdu paruoškite kitą sumuštinį. 
Sumuštinių skrudimas trunka maždaug 3–5 minutes.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami sumuštinių keptuvę, atjunkite ją nuo elektros lizdo 
ir palaukite, kol ji atvės. 

 ■ Po kiekvieno naudojimo nuvalykite nelimpantį kepimo plokščių 
A6 paviršių. Tai neleis kauptis sukepusiems maisto likučiams. 
Valykite drėgna, minkšta šluoste. Jei ant kepimo plokščių A6 liko 
apdegusių maisto likučių, apšlakstykite juos vandeniu ir indų 
plovikliu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite keptuvo plokštes A6 
švaria drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai nusausinkite.

Patarimas: 
Kepimo plokštes A6 lengviau nuvalyti, kai jos dar šiek tiek 
šiltos. 

 ■ Sumuštinių keptuvės išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek 
sudrėkinta šluoste, o tuomet kruopščiai nusausinkite.

 ■ Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo 
į vandenį ar kitą skystį.

 ■ Valydami nenaudokite plieno vatos, braižančių valymo produktų, 
tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius bus pažeistas.

LAIKYMAS
 ■ Kai kepimo plokštės A6 atvėsta, uždarykite viršutinė plokštę ir 
naudokite užraktą A4, kad prispaustumėte rankenas A3 vieną 
prie kitos. Suvyniokite maitinimo laidą ant sumuštinių keptuvės 
apačios. 

 ■ Laikykite sumuštinių keptuvę švarioje, sausoje, vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 

Pastaba:
Laikydami sumuštinių keptuvę vertikalioje padėtyje, 
sutaupysite vietos virtuvėje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ............................................................................... 220–240 V 
Nominalus dažnis .............................................................................. 50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis .............................................................................700 W

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose 
vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, 
kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos 
utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos 
valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui 

perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 
vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą 
gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, 
reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės 
vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų 
nuostatas.


