ARNICA
Ayvalik 3000
Grilis
Naudojimo instrukcijos
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad liktumėte
patenkinti šiuo prietaisu ir išnaudotumėte visas jo galimybes.
Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir tik tuomet pradėkite naudoti prietaisą. Išsaugokite
naudojimo instrukcijas, jei ateityje jų vėl prireiktų.
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PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.
Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.
Neprisilieskite prie įkaitusių prietaiso vietų. Naudokitės rankenėlėmis.
Nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį ar bet kokį kitą skystį: elektros šoko
pavojus.
Būkite itin atidūs, kai prietaisu naudojasi vaikai arba jie yra greta prietaiso jo veikimo metu.
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo kai prietaisu nesinaudojate bei prieš jo valymą. Leiskite
jam atšalti ir tik tada valykite. Nenaudokite prietaiso, jei jis blogai veikia ar buvo bet kokiu
būdu pažeistas. Kad išvengtumėte elektros šoko, niekada nemėginkite patys taisyti prietaiso.
Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru, kuriame prietaisas bus apžiūrėtas ir
pataisytas. Neteisingas prietaiso surinkimas gali kelti elektros iškrovos pavojų.
Neoriginalių prietaiso dalių naudojimas kelia gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų.
Nenaudokite prietaiso lauke ir komerciniams tikslams.
Nepalikite maitinimo laido kabėti ant stalo kampo ir saugokite nuo sąlyčio su karštais
objektais.
Nelaikykite prietaiso greta / ant įkaitusios viryklės ir nedėkite į įkaitintą orkaitę.
Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Būkite itin atidūs pernešdami prietaisą į kitą vietą.

PRIETAISO APRAŠYMAS
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Įjungimo / išjungimo ir karščio pasirinkimo mygtukas
Karščio lemputė
Viršutinė rankena
Apatinė rankena
Kaitinimo plokštės atleidimo mygtukas
Kaitinimo plokštė
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Prietaisą atidarykite naudodamiesi rankenomis. Maistą išimkite plastikine mentele. Niekada
nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti neprikepantį paviršių.
Baigę gaminti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą atvėsti atvertomis
plokštėmis.
Gaminimo laikas
Maistas
Žuvis
Vištiena
Mėsa
Dešrelės
Pepperoni dešra
Sumuštiniai, duona...

Karščio pasirinkimo
mygtukas
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Gamintojas: Arnica
Modelis: Ayvalik 3000
Įtampa: 220 – 240 V~
Dažnis: 50 – 60 Hz
Galia: 1450 – 1750 W

Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
Išpakuokite prietaisą.
Sudrėkinta kempine ar šluoste nuvalykite kaitinimo plokštes.
Nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove.
Popieriniais rankšluosčiais arba sausa šluoste nušluostykite kaitinimo plokštes.
Siekdami geriausių rezultatų, sutepkite kaitinimo plokštes nedideliu aliejaus kiekiu.
Pastaba: pirmą kartą įjungus prietaisą, iš jo gali kilti dūmai ar sklisti keistas kvapas. Tai
yra visiškai normalu ir neturi įtakos prietaiso saugumui.

NAUDOJIMAS
•
•
•
•
•
•

Laikas
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10 – 15 min.
12 – 15 min.
18 – 22 min.
10 – 13 min.
8 – 13 min.
7 – 11 min.

Temperatūra
130 – 140° C
150 – 160° C
170 – 180° C
190 – 200° C
210 – 220° C

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI
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Karščio lygis

Pasirinkite norimą temperatūrą. Pirmiausia išbandykite maksimalią temperatūrą. Vėliau ją
galėsite sumažinti.
Suglauskite kaitinimo plokštes ir įkiškite kištuką į elektros lizdą. Įjungimo ir parengties
lemputės užsidegs. Tai reiškia, kad prietaisas kaista.
Prietaisas įkais per maždaug 5 minutes. Parengties lemputė užges.
Atidarykite prietaisą ir įdėkite sumuštinius, mėsos kepsnelius ar kitokius produktus ant
apatinės kaitinimo plokštės.
Uždarykite plokštes. Parengties lemputė užsidegs.
Palaukite 5 – 7 minutes, kol parengties lemputė užges arba kol maistas apskrus.
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Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
Prietaisą lengviausia valyti kai jis dar šiek tiek šiltas. Kad prietaisą išvalytumėte, jo
išmontuoti nereikia.
Minkšta šluoste nuvalykite kaitinimo plokštes. Jei maisto likučiai pridžiūvo, ant plokštės
užlašinkite šiek tiek vandens ir indų ploviklio ir valykite švelnia, paviršiaus nebraižančia
kempinėle. Taip pat galite ant plokštės uždėti sudrėkintą popierinį rankšluostį, kuris
suminkštins prikepusius maisto likučius.
Valymui nenaudokite jokių kietų, paviršiaus braižančių priemonių, nes jos pažeis
neprikepantį plokščių paviršių.
Prietaiso išorę valykite sudrėkinta šluoste. Nenaudokite metalinių kempinėlių.
Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
Neplaukite jo indaplovėje.
Po prietaisu esantį padėklą išvalykite po kiekvieno naudojimo. Plaukite jį šiltu, muiluotu
vandeniu. Padėklą gerai nusausinkite ir įdėkite į vietą.

ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS
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Nenaudokite prietaiso lauke.
Temperatūrą rinkitės atsižvelgdami į gaminamus produktus (žr. lentelę).
Kad karštis būtų stabilus, nelaikykite prietaiso atidaryto, kai tai nėra būtina.

