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LT Išmanusis kontaktinis keptuvas 
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 neturėtų žaisti šiuo prietaisu.
 ■ Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti 
užtikrinama atitinkama priežiūra.

 ■ Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje 
vietoje.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros 
centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti 
šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

DĖMESIO: Karštas paviršius
Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte 
įkaitusio gaubto arba karštų keptuvo plokščių! Viršutinę keptuvo plokštę pakelkite suėmę 
už rankenos. Prietaiso negalima kelti už rankenos.

 ■ Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, patikrinkite, ar prietaiso etiketėje nurodyta įtampa sutampa 
su lizdo, prie kurio norite jungti prietaisą, elektros įtampa.

 ■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
 ■ Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, kol jis nebus tinkamai surinktas.

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

 ■ 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;
 - žemės ūkio fermose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
 ■ Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal numatytąją paskirtį.
 ■ Nestatykite prietaiso ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada 
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dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
 ■ Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba netoli jų. Nelaikykite jo šalia atviros ugnies 

ar šilumos šaltinių.
 ■ Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite jokių šio prietaiso dalių į vandenį 

ar kokį nors kitą skystį.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti tik su originaliomis, su juo pateiktomis keptuvo plokštėmis. Prieš sudėdami 

keptuvo plokštes į prietaisą, įsitikinkite, ar jos visiškai sausos. 
 ■ Nenaudokite prietaiso be ištraukiamos riebalų surinkimo skardos ir neįdėję grotelių / keptuvės 

plokščių.
 ■ Naudojant prietaisą, virš jo ir iš visų jo pusių turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Nenaudokite 

prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui užuolaidų, virtuvės rankšluosčių ir pan.
 ■ Ant keptuvo plokščių niekada nedėkite aliuminio folijoje, plastikinėje plėvelėje ir pan. suvynioto 

maisto. Prietaiso negalima naudoti maistui ruošti „flambé“ būdu (apipilant spiritu ir padegant).
 ■ Po kiekvieno naudojimo nuvalykite keptuvo plokštes, kaip aprašyta skyriuje „Techninė priežiūra ir 

valymas“.
 ■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, pabaigę juo 

naudotis arba prieš išimdami keptuvo plokštes, jį valydami arba perstatydami į kitą vietą. 
 ■ Prieš perstatydami, išimdami keptuvo plokštes, valydami arba padėdami prietaisą į vietą, palaukite, 

kol jis visiškai atvės.
 ■ Prieš perstatydami prietaisą, būtinai įsitikinkite, ar ant keptuvo plokštės neliko maisto, ir ar riebalų 

surinkimo skarda yra tuščia. Prieš ištuštindami riebalų surinkimo skardą, palaukite, kol joje esantys 
riebalai ir skystis atvės.

 ■ Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet 
netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

 ■ Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusių paviršiumi.
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LT
Išmanusis kontaktinis 
keptuvas 
Vartotojo vadovas

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

 ■ 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.

KONTAKTINIO KEPTUVO APRAŠAS
A1 Viršutinės keptuvo plokštės gaubtas
A2 Rankena, 

naudojama keptuvui atidaryti.
A3 Viršutinės keptuvo plokštės atlaisvinimo 

mygtukas
A4 Išimama viršutinė keptuvo plokštė
 su lygmalai sumontuotu kaitinimo elementu
A5 Apatinės keptuvo plokštės atlaisvinimo 

mygtukas

A6 Išimama apatinė keptuvo plokštė
 su lygmalai sumontuotu kaitinimo elementu
A7  Valdymo skydelis su diodiniais indikatoriais
A8 Išimama riebalų surinkimo skarda 

(nepavaizduota)
 ištraukiama iš galinės pagrindo pusės.
A9 Viršutinės keptuvo plokštės šarnyrinio 

fiksatoriaus atlaisvinimo mygtukas
A10 Pagrindinis blokas
A11 Neslystančios kojelės

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS
B1 Keptuvo įjungimo / išjungimo mygtukas
B2 Rankinio keptuvo režimo mygtukas
B3 Maisto produktų kategorijos pasirinkimo 

mygtukas
 –  „FROZEN FOOD“ (ŠALDYTI MAISTO 

PRODUKTAI),
 –  „BACON“ (KUMPIS),
 –  „CHICKEN“ (VIŠTIENA),
 –  „SAUSAGE“ (DEŠRA),
 –  „STEAK“ (KEPSNYS),
 –  „FISH“ (ŽUVIS),
 –  „BURGER“ (MĖSAINIS).

B4 Keptuvo plokštės įkaitinimo fazės 
indikatorius

B5 Keptuvo paruošimo naudoti būsenos 
indikatorius

 parodo, kad ant keptuvo plokštės būtina 
dėti maistą. 

B6 Maisto gatavumo indikatoriai 
 –   RARE (pusžalis),
 –   MEDIUM (vidutiniškai iškeptas),
 –   WELL DONE (iškeptas).
B7 Pasirinkimo patvirtinimo mygtukas

VIRŠUTINĖSKEPTUVO PLOKŠTĖS NAUDOJIMO PADĖTYS
 ■ Šį kontaktinį keptuvą galima naudoti viršutinę keptuvo plokštę A4 nustačius trijose skirtingose padėtyse. 
 ■ Pasirinktus automatinį režimą, keptuvą galima naudoti tik viršutinę keptuvo plokštę A4 nuleidus. 

Pasirinktus neautomatinį režimą, keptuvą galima naudoti viršutinę keptuvo plokštę A4 palenkus žemyn, 
pakėlus vertikaliai arba visiškai ją nuleidus ant apatinės keptuvo plokštės A6. Jei keptuvą naudojate 
viršutinę keptuvo plokštę A4 nustatę į vertikalią padėtį, ją būtina iki galo pakelti.

 ■ Norėdami atversti viršutinę keptuvo plokštę A4 lygmalai apatinei keptuvo plokštei A6, atlikite šiuos 
veiksmus. Kai viršutinė keptuvo plokštė A4 yra nuleista arba šiek tiek pakelta virš apatinės keptuvo 
plokštės A6, vienos rankos smiliumi laikykite nuspaudę mygtuką A9, o kita ranka atverskite viršutinę 
keptuvo plokštę A4, paėmę už rankenos A2, kad rankena A2 atsiremtų į stalo paviršių arba virtuvės 
darbastalį. Tuomet kepimo paviršius bus dvigubai didesnis. Atvertę viršutinę keptuvo plokštę A4, atleiskite 
mygtuką A9. Viršutinę keptuvo plokštę A4 galima atversti lygmalai apatinei keptuvo plokštei A6 tik tada, 
kai keptuvas yra atjungtas nuo elektros lizdo ir yra atvėsęs.

KEPTUVO PLOKŠČIŲ IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS
 ■ Prieš išimant arba įdedant keptuvo plokštes, keptuvas privalo būti išjungtas, atjungtas nuo elektros 

lizdo ir atvėsęs. Naudodami rankeną A2, iki galo pakelkite viršutinės keptuvo plokštės gaubtą A1 
į vertikalią padėtį. 

 ■ Norėdami išimti viršutinę keptuvo plokštę A4, vienos rankos smiliumi laikykite nuspaudę mygtuką A3, 
o kita ranka išimkite keptuvo plokštę A4. Išėmę viršutinę keptuvo plokštę A4, atleiskite mygtuką A3. 
Tokiu pat būdu išimkite apatinę keptuvo plokštę A6. Norėdami atlaisvinti apatinę keptuvo plokštę A6, 
spauskite mygtuką A5.

 ■ Norėdami ją įdėti, įtaisykite viršutinę keptuvo plokštę A4 į viršutinį gaubtą A1, gaubto A1 apatinėje 
dalyje esančias ąseles įkišdami į viršutinės keptuvo plokštės A4 galinį kraštą. Paskui įspauskite viršutinę 
keptuvo plokštę A4 į gaubtą A1, kad spaustukas ir kaitinimo elemento kontaktai, esantys viršutinės 
keptuvo plokštės A4 apačioje, tinkamai įsitaisytų gaubte A1. Tokiu pat būdu įdėkite apatinę keptuvo 
plokštę A6 į pagrindą A10. 

Dėmesio!
Prieš sudėdami keptuvo plokštes A4 ir A6 į keptuvą, įsitikinkite, kad jos visiškai 
sausos.

Pastaba.
Keptuvo plokštes A4 ir A6 galima laisvai sukeisti vietomis.

NESVYLANTI KEPTUVO PLOKŠČIŲ DANGA
 ■ Kontaktinio keptuvo plokštės turi specialią nesvylančią dangą. Ši danga leidžia sveikai ruošti maistą, 

naudojant minimalų riebalų arba aliejaus kiekį. 
 ■ Maistą ant keptuvo plokštės dėkite arba jį nuo jo nuimkite mediniais arba karščiui atspariais plastikiniais 

virtuvės įrankiais. 
 ■ Nenaudokite aštrių ar metalinių virtuvės reikmenų ir nepjaustykite maisto tiesiai ant keptuvo plokščių. 

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už keptuvo plokščių dangos sugadinimą netinkamai naudojant 
prietaisą.

 ■ Pasikeitusi keptuvo plokščių dangos spalva prietaiso veikimui įtakos neturi.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Išpakuokite kontaktinį keptuvą ir pašalinkite nuo jo visą reklaminę medžiagą, įskaitant lipdukus, kurie 

gali būti užklijuoti ant keptuvo plokščių. Nuvalykite keptuvo plokštes A4 ir A6 švaria, šiek tiek sudrėkinta 
šluoste su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Nuvalę indų plovikliu, kruopščiai nuvalykite keptuvo 
plokštes A4 ir A6 švaria, šiek tiek sudrėkinta šluoste, paskui jas sausai iššluostykite. Ištraukite ištraukiamą 
riebalų surinkimo skardą A8 iš pagrindo A10 galinės pusės. Išplaukite ją šiltame vandenyje, naudodami 
neutralų indų ploviklį, paskui nuskalaukite švariu šiltu tekančiu vandeniu. Nusausinkite ją ir įdėkite atgal. 

 ■ Keptuvo plokštes A4 bei A6 ir ištraukiamą riebalų surinkimo skardą A8 taip pat galima plauti indaplovėje 
(viršutiniame krepšyje). 

Dėmesio!
Prieš sudėdami keptuvo plokštes A4 ir A6 į keptuvą, įsitikinkite, kad jos visiškai 
sausos.

 ■ Neplaukite keptuvo ir jo maitinimo laido vandeniu, nekiškite jų į vandenį ir jokį kitokį skystį. 
 ■ Prieš pirmą kartą naudojant svarbu įjungti keptuvą ir leisti jam veikti tuščiam nustačius didžiausią 

temperatūrą 5–10 min. Šiuo metu gali išsiskirti šiek tiek dūmų. Tai yra įprasta, kadangi kaitinimo elementų 
apsauginis sluoksnis išdega.

Pastaba:
Naudojant pirmuosius kelis kartus plokštelės gali laikinai pakeisti savo atspalvį.

KONTAKTINIO KEPTUVO NAUDOJIMAS
 ■ Patikrinkite, ar ištraukiama riebalų surinkimo skarda A8 yra tinkamai įdėta į pagrindą A10 ir ar tinkamai 

įdėtos abi keptuvo plokštės A4 bei A6. Keptuvo plokštes A4 ir A6 rekomenduojama patepti trupučiu 
kepimo aliejaus.

 ■ Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite jį prie elektros lizdo. Prijungus prietaisą prie elektros 
lizdo, pasigirsta garso signalas ir trumpam nušvinta valdymo skydelis A7.

AUTOMATINIO KEPIMO REŽIMAS
 ■ Pasirinktus šį režimą, keptuvą galima naudoti tik viršutinę keptuvo plokštę A4 nuleidus.
 ■ Užtinai nuleiskite viršutinę keptuvo plokštę A4, paskui paspauskite mygtuką B1, kad keptuvas pradėtų 

veikti budėjimo režimu. Diodiniai indikatoriai B4–B6 tai įsijungs, tai išsijungs. 
 ■ Pasirinkite tinkamą maisto produktų kategoriją, paspausdami vieną iš B3 mygtukų. Užsidegs atitinkamas 

B3 mygtukas ir tuo pat metu pradės mirksėti visi diodiniai indikatoriai.
 ■ Patvirtinkite nuostatas, paspausdami mygtuką B7. Diodiniai indikatoriai B5 ir B6 užges. Pradės mirksėti 

diodinis indikatorius B4 ir keptuvo plokštė pradės kaisti.

Pastaba.
Jei nepasirinksite jokių nuostatų arba jų nepatvirtinsite, po 10 minučių keptuvas 
automatiškai išsijungs.
Įjungus, gali kilti šiek tiek dūmų. Tai visiškai normalu.

 ■ Įkaitinimo fazė trunka kelias minutes ir jai pasibaigus pasigirsta įspėjamasis garso signalas. Tuomet 
galima pradėti kepti. Tai parodo šviečiantis diodinis indikatorius B4 ir mirksintis diodinis indikatorius B5. 

 ■ Naudodami rankeną A2, iki galo pakelkite viršutinės keptuvo plokštę A4 į vertikalią padėtį. Būtina iki galo 
atversti viršutinę keptuvo plokštę, kad po to būtų tinkamai įvykdyta maisto produkto storio aptikimo 
fazė. Dėkite maistą, kurį norite kepti, ant apatinės keptuvo plokštės A6 ir nuleiskite viršutinę keptuvo 
plokštę A4, paėmę už rankenos A2. Dėdami maistą, atidarydami ir uždarydami keptuvą, būkite labai 
atsargūs, kad nenusidegintumėte prisilietė prie karšto prietaiso paviršiaus.

Dėmesio!
Jei keptuvas nebus atidarytas norint į  jį dėti maistą, arba nebus uždarytas 
padėjus maistą ant keptuvo plokštės A6, po kelių minučių pasigirs garso 
signalas, įspėjantis Jus, kad ant keptuvo plokštės reikia padėti maistą arba 
uždaryti viršutinę keptuvo plokštę A4. Jei to nepadarysite, keptuvas po kelių 
minučių automatiškai išsijungs. Tai patvirtins garso signalas.

 ■ Nuleidus viršutinę keptuvo plokštę A4 žemyn, keptuvas automatiškai per 3 sekundes aptinka maisto 
storį ir automatiškai pradeda jį kepti. Diodiniai indikatoriai B4 ir B5 šviečia, o diodinis indikatorius B6 
(RARE) (pusžalis) mirksi. Kepimo trukmė ir temperatūra nustatoma pagal pasirinktą maisto produktų 
kategoriją ir nustatytą maisto storį. 

 ■ Norint pasiekti geriausių rezultatų, maistui kepant rekomenduojama dažnai neatidarinėti keptuvo. 
Patiekalo būseną parodo atitinkamas diodinis indikatorius B6. Pasiekus tam tikrą maisto gatavumo 
lygį, jį parodo mirksintis diodinis indikatorius B6. Pasiekus nustatytą patiekalo gatavumo lygį, pasigirsta 
garso signalas ir užsidega atitinkamas diodinis indikatorius B6. Patiekalui iškepus iki „pusžalio“ lygio, 
tai parodo šviečiantis diodinis indikatorius „RARE“ (pusžalis). Patiekalui iškepus iki vidutiniškai iškepto 
patiekalo lygio, tai parodo šviečiantys diodiniai indikatoriai „RARE“ (pusžalis) ir „MEDIUM“ (vidutiniškai 
iškeptas), o patiekalui visiškai iškepus – šviečiantys diodiniai indikatoriai „RARE“ (pusžalis), „MEDIUM“ 
(vidutiniškai iškeptas) ir „WELL DONE“ (iškeptas). Gatavumo lygis gali skirtis priklausomai nuo maisto 
produktų kokybės ir rūšies. 

 ■ Pasiekus norimą rezultatą, išimkite patiekalą iš keptuvo. Vienu metu galima ruošti skirtingų gatavumo 
lygių patiekalus. Tik išėmę dalį maisto, nepamirškite uždaryti keptuvo, kad būtų tinkamai baigta likusių 
maisto kepimo fazė. Veikiančio keptuvo negalima palikti be priežiūros. Pasiekus aukščiausią gatavumo lygį, 
pasigirs garso signalas ir keptuvas automatiškai išsijungs. Jei išimsite visą maistą, kol keptuvas dar nebus 
automatiškai išsijungęs, ir jo daugiau naudoti nebenorėsite, išjunkite jį patys, paspausdami mygtuką B1. 

 ■ Jei norite kepti daugiau patiekalų, pirmiausiai patikrinkite, ar ant keptuvo plokštės A6 nepalikote jokio 
maisto, tada uždarykite keptuvą. Paskui vėl atidarykite keptuvą ir atlikite pirmiau aprašytus nurodymus. 
Keptuvas gali per daug įkaisti, jei pakartotinai jį naudojant įkaitinimo fazė truks trumpiau. 

 ■ Pasirinkus automatinį režimą „FROZEN FOOD“ (šaldyti maisto produktai), maisto storis neaptinkamas. 
Pasibaigus įkaitinimo fazei, keptuvas tuoj pat pradės veikti maisto produktų atšildymo režimu. Maisto 
produktų atšildymo fazei pasibaigus, keptuvas automatiškai pradės veikti budėjimo režimu. Jei neatliksite 
jokių veiksmų, keptuvas automatiškai išsijungs po 10 minučių. 
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NEAUTOMATINIS KEPIMO REŽIMAS
 ■ Pasirinktus neautomatinį režimą, keptuvą galima naudoti viršutinę keptuvo plokštę A4 palenkus žemyn, 

pakėlus vertikaliai arba visiškai ją nuleidus ant apatinės keptuvo plokštės A6. 
 ■ Norėdami išjungti keptuvą, paspauskite mygtuką B1. 
 ■ Nuleidus viršutinę keptuvo plokštę A4 diodiniai indikatoriai B4–B6 palaipsniui tai užsidega, tai užgęsta. 

Norėdami nustatyti neautomatinio kepimo režimą, paspauskite mygtuką B2. Diodiniai indikatoriai B5 
ir B6 pradės mirksėti. Tai parodo, kad yra nustatytas neautomatinio kepimo režimas. 

 ■ Viršutinę keptuvo plokštę A4 atvertus, keptuvas po kelių sekundžių automatiškai pradės veikti 
neautomatinio kepimo režimu ir pradės mirksėti diodiniai indikatoriai B5 ir B6. 

 ■ Norėdami įjungti neautomatinio kepimo režimą, paspauskite mygtuką B7. Diodiniai indikatoriai B5–B6 
užges, diodinis indikatorius B4 pradės mirksėti, o keptuvo plokštė bus pradėta kaitinti iki iš anksto 
nustatytos temperatūros. 

 ■ Pasiekus anksto nustatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas ir pradės mirksėti diodiniai indikatoriai 
B5 bei B6. Dėkite maistą, kurį norite kepti, ant keptuvo plokštės. Veikiant neautomatinio kepimo režimui, 
reguliariai tikrinkite maisto būseną. Pasiekus norimą rezultatą, išimkite patiekalą iš keptuvo. Veikiančio 
keptuvo negalima palikti be priežiūros. Dėdami ir išimdami maistą, atidarydami bei uždarydami keptuvą, 
būkite labai atsargūs, kad nenusidegintumėte prisilietę prie karšto prietaiso paviršiaus.

 ■ Išjunkite keptuvą, paspausdami mygtuką B1.

 ■ Pabaigę naudotis keptuvu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo bei palaukite, kol jis atvės. Kai 
jis atvės, išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

PATARIMAI, KAIP KEPTI MĖSĄ IR RŪKYTUS GAMINIUS
 ■ Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, supjaustykite mėsą vienodo storio gabalais.
 ■ Norėdami, kad mėsa nebūtų kieta ir sausa, jos prieš kepimą nesūdykite. Mėsą pasūdyti ir pagardinti 

prieskoniais rekomenduojama ją iškepus.
 ■ Prieš kepdami mėsą keptuve, pamarinuokite ją, tada nusausinkite mėsą, sugerdami marinatą popieriniais 

rankšluostėliais. Kai kuriuose marinatuose gali būti daug cukraus, kuris kepant gali svilti.
 ■ Kepdami nepradurkite mėsos, kad iš jos neištekėtų sultys ir ji netaptų kieta ir sausa. 
 ■ Neperkepkite mėsos keptuve, kad ji nebūtų sausa.
 ■ Visada labai gerai iškepkite vištieną.
 ■ Kepant keptuve dešrainių pusgaminius, jų subadyti nereikia.
 ■ Kontaktiniame keptuve nerekomenduojame kepti mėsos su storais kaulais, pavyzdžiui, kiaulienos 

šonkauliukų. 

TRUMPAS KEPIMO ŽINYNAS

NUOSTATA REKOMENDUOJAMI MAISTO PRODUKTAI
FROZEN FOOD Šaldyti maisto produktai
BACON Kumpis

Ploni jautienos arba kiaulienos griežinėliai 
Kiaulienos šniceliai

CHICKEN Vištienos krūtinėlių filė
Viščiukų blauzdelių mėsos filė
Kalakutienos krūtinėlių filė
Kalakutienos kepsneliai

SAUSAGE Dešrelės dešrainiams ir kepamosios dešrelės 
STEAK Jautienos didkepsniai

Kiaulienos sprandinės gabalėliai
Kiaulienos kepsneliai

FISH Nepjaustyta žuvis
Žuvų filė gabalėliai be odos
Žuvų filė gabalėliai su oda
Krevetės

BURGER Mėsainiai (malta mėsa)
M (NEAUTOMATINIS REŽIMAS) Vaisiai

Daržovės
Paniniai
Sumuštiniai

Pastaba. 
Automatinis režimas „STEAK“(kepsnys) skirtas mėsai, supjaustytai mažiausiai 2 cm 
storio gabalais, kepti. Plonesniems mėsos gabalams kepti naudokite automatinį režimą 
„BACON“ (kumpis). 
Visada labai gerai iškepkite vištieną ir kalakutieną.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Išplaukite keptuvą po kiekvieno panaudojimo. Prieš valant keptuvą, jis privalo būti išjungtas, atjungtas 

nuo elektros lizdo ir atvėsęs.
 ■ Keptuvo plokštes A4 ir A6 valykite virtuviniais popieriniais rankšluostėliais arba drėgna minkšta šluoste. 

Jei keptuvo plokštės A4 ir A6 yra labai nešvarios, nuvalykite jas šiek tiek sudrėkinta šluoste su trupučiu 
neutralaus indų ploviklio. Nuvalę indų plovikliu, kruopščiai nuvalykite keptuvo plokštes A4 ir A6 švaria, 
šiek tiek sudrėkinta šluoste, paskui jas sausau iššluostykite. 

Pastaba. 
Keptuvo plokštes A4 ir A6 lengviau nuvalyti, kai jos dar šiek tiek šiltos.

 ■ Patikrinkite, ar ištraukiamoje riebalų surinkimo skardoje A8 esantys riebalai ir skystis atvėso, tada atsargiai 
ištraukite riebalų surinkimo skardą A8 iš pagrindo A10. Išpilkite riebalus bei sultis ir išplaukite ją šiltu 
vandeniu bei neutraliu indų plovikliu. Tuomet nuskalaukite švariu vandeniu, nusausinkite ir įdėkite ją atgal.

 ■ Keptuvo plokštes A4 ir A6 ir ištraukiamą riebalų surinkimo skardą A8 taip pat galima plauti indaplovėje 
(viršutiniame krepšyje).

Dėmesio!
Prieš sudėdami keptuvo plokštes A4 ir A6 atgal į keptuvą, įsitikinkite , kad jos 
visiškai sausos. Ypač tai taikytina kaitinimo elementų kontaktams. 

 ■ Išorinį paviršių valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai jas nusausinkite.
 ■ Nevalykite prietaiso plieno vata, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, benzinu ir pan. 
 ■ Neplaukite keptuvo ir jo maitinimo laido vandeniu, nekiškite jų į vandenį ir jokį kitokį skystį. 

SAUGOJIMAS
 ■ Išvalytą keptuvą uždarykite, maitinimo laidą suvyniokite ir sudėkite į pagrindo A10 apačioje esantį skyrių. 
 ■ Laikykite keptuvą horizontaliai sausoje švarioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite vertikaliai. 

Antraip jis gali nuvirsti ir būti sugadintas. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ......................................................................................................................................................... 220–240 V
Nominalus dažnis .........................................................................................................................................................50−60 Hz
Nominali galios įvestis ........................................................................................................................................1800–2100 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 produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą 
šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


