TOSTIT
Grilis – sumuštinių keptuvė
Naudojimo instrukcijos
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos parodys, kaip naudotis prietaisu ir
padės pasiekti maksimalių rezultatų.
SAUGUMO PASTABOS
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Perskaitykite visas instrukcijas.
Nelieskite įkaitusių paviršių. Suimkite už rankenėlių.
Kad apsisaugotumėte nuo elektros šoko, nepanardinkite laido, kištuko ir paties prietaiso į
vandenį ar bet kokį kitą skystį.
Būkite atidūs, kai prietaisas naudojamas greta vaikų.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valymą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš padėdami
prietaisą į vietą, leiskite jam atšalti.
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas ar blogai veikia. Niekada nemėginkite prietaiso
taisyti patys: elektros šoko pavojus. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
Jei prietaisas bus blogai sumontuotas, naudojimo metu gali kelti rimtą pavojų.
Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus; kitu atveju, galimas gaisro, elektros šoko
ir sužeidimų pavojus.
Nenaudokite prietaiso lauke ir komerciniais tikslais.
Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais.
Nelaikykite prietaiso greta ar ant elektrinės / dujinės viryklės, nedėkite į orkaitę.
Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Būkite itin atsargūs perkeldami prietaisą.
PRIETAISO DALYS
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Rankena
Viršutinė dalis / dangtis
Plokštelių laikiklis
Viršutinė neprikepanti plokštelė
Apatinė neprikepanti plokštelė
Parengties lemputė (žalia)
Veikimo lemputė (raudona)
Temperatūros ratukas
Apatinė dalis
Padėklas

•

•

Atidarykite dangtį ir, naudodamiesi mentele, išimkite iškepusius produktus. Naudokite tik
plastikines menteles, nenaudokite peilių ir kitų metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti
neprikepantį plokštelių paviršių.
Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palikite dangtį atidarytą, kad
prietaisas atšaltų.

Atviras grilis
• Prietaisą padėkite ant švaraus, plokščio paviršiaus.
• Viršutinę plokštelę galima nuleisti ir sulyginti su apatiniąja, taip sukuriant didesnį kepimo
paviršių. Kad tai padarytumėte, susiraskite ant dešiniojo šono esantį specialų plokštelių
laikiklį.
• Kaire ranka laikykite už rankenos, o dešiniąja stumkite laikiklį link savęs. Pastumkite ranką
atgal, kol dangtis nusileis į plokščią padėtį. Prietaisas liks šioje padėtyje, kol nepakelsite
rankenos ir dangčio ir gražinsite juos į pradinę padėtį.
• Ant grilio galite kepti mėsainius, kepsnius, paukštieną (rekomenduojame kepti iškaulintą
vištieną, nes atvirame grilyje tokia mėsa neiškepa tolygiai), daržoves ir žuvį.
• Atviras grilis yra universališkiausias prietaiso naudojimo būdas.
• Produktus galite kepti ant skirtingų plokštelių, taip išvengsite nepageidaujamo aromatų
maišymosi, arba kepti didelį kiekį vienodų produktų ant abiejų plokštelių vienu metu.
• Atvira padėtis taip pat leidžia kepti skirtingo dydžio mėsos gabalėlius vienu metu.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įmonė: Arnica
Modelis: Tosti
Įtampa: 230 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 200 W
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI
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Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
Išpakuokite prietaisą.
Plokšteles nuvalykite sudrėkinta kempine ir nusausinkite popieriniais rankšluosčiais.
Nepanardinkite prietaiso pagrindinės dalies į vandenį ir nepilkite vandens tiesiai ant
gaminimo paviršiaus.
Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, plokšteles patepkite aliejumi.
Pastaba: prietaisą įjungus pirmą kartą, iš jo gali kilti dūmai ir sklisti keistas kvapas.
Kadangi prietaisas yra naujas, tai visiškai normalu ir neturi įtakos prietaiso veikimo
kokybei.
NAUDOJIMAS
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Temperatūros ratuką nustatykite ties norimu lygiu. Pirmiausia išmėginkite vidutinę
temperatūrą. Vėliau ją galėsi sumažinti arba padidinti.
Uždarykite plokšteles ir įkiškite kištuką į elektros lizdą. Užsidegs parengties ir veikimo
lemputės. Tai reiškia, kad prietaisas kaista.
Prietaisas įkaista per apytiksliai 5 minutes. Parengties lemputė užges.
Atidarykite viršutinį dangtį, padėkite sumuštinį ar kitus maisto produktus ant apatinės
plokštelės ir uždarykite dangtį. Parengties lemputė vėl užsidegs.
Kepkite 3 – 8 minutes. Parengties lemputė užges.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
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Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol atšals.
Prietaisą lengviausia valyti kai jis dar šiek tiek šiltas.
Prieš valant prietaiso išardyti nebūtina.
Neplaukite prietaiso indaplovėje ir nepanardinkite į vandenį.
Kepimo paviršių nušluostykite minkšta šluoste. Galite naudoti šiek tiek indų ploviklio.
Nenaudokite metalinių kempinėlių ar kitokių paviršių subraižyti galinčių priemonių.
Prietaiso išorę nuvalykite sudrėkinta šluoste.
Po kiekvieno naudojimo išplaukite padėklą. Nusausinkite jį ir įstatykite į vietą.
Prieš padėdami prietaisą į vietą patikrinkite, ar jis visiškai atšalęs.
Maitinimo laidą galite suvynioti po prietaisu.

