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Patarimai
Kad rezultatai būtų geresni:
• Kepsninę visada pakaitinkite.
• Kepsnys vienodai iškeps, jeigu kepsite žuvį ar mėsą be kaulų.
• Storesnius gabalus dėkite toliau.
• Prieš kepdami mėsą, ją bent valandą pamarinuokite ir palaikykite šaldytuve.
• Jeigu kepate produktus su odele, juos į kepsninę dėkite odele žemyn.
• Daržoves aptepkite aliejumi.
• Reguliariai tikrinkite, ar padėklas nepilnas.

Naudojimas
Kepimas
Atidarykite dangtį, mėsą padėkite ant plokštės ir atsargiai uždarykite dangtį. Įvairių 
produktų kepimo trukmę rasite skyriuje „Kepimo trukmė”. Atkreipkite dėmesį, kad 
laikmačio funkcija yra laiko skaičiavimas, ir praėjus nustatytam laikui jis kepsninės 
neišjungia.
Įjungę kepsninę visada uždarykite dangtį.

DĖMESIO! Veikiant kepsninei, raudonas termostato indikatorius tai užsidega, tai 
užgęsta, rodydamas, kad nustatyta temperatūra yra pasiekta.

Dėmesio! Iš kepsninės kylantys garai yra labai karšti!

Dangtį atidarykite puodkele. Būkite atsargūs, kad neapdegintų garai.

Iškepusią mėsą ir daržoves iš kepsninės ištraukite plastikiniais įrankiais. Nenaudokite 
metalinių įrankių, nes jie gali subraižyti plokščių nepridegantį paviršių. Jei kepsninės 
nenaudojate, jos laido kištuką ištraukite iš lizdo.

Dėmesio!
Būkite atsargūs su įkaitusia kepsnine ir saugokitės garų. Dangtį atidarykite puodkele.
Naudojimo metu kepsninės plokštės ir rankenėlės labai įkaista. Nelieskite tų dalių tol, 
kol kepsninė neatauš.
Kepimo metu riebalai gali pradėti taškytis, todėl būkite atsargūs. Nepjaustykite mėsos 
kepsninėje, nes galite sugadinti paviršių. Nenaudokite metalinių įrankių. Prieš valyda-
mi įsitikinkite, kad kepsninė visiškai ataušo.
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Valymas
• Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite elektros laido kištuką iš lizdo.
• Prieš valydami palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.
• Nemerkite prietaiso ir laido į vandenį ar kitą skystį.
• Nuimkite kepsninės plokštes (nurodymus žiūrėkite skyriuje „Prieš pirmąjį 

naudojimą”). Gramdikliu nuo kepsninės plokščių nugramdykite maisto likučius. 
Nenaudokite metalinių įrankių.

• Kepsninės plokštes plaukite plovikliu. Prieš pritaisydami plokštes aukščiau 
nurodytu būdu, jas rūpestingai išdžiovinkite. Kepsninės plokščių indaplovėje 
plauti negalima.

• Prieš įkišdami padėklą į jo vietą kepsninės priekyje, jį ištuštinkite ir išplaukite.
• Kepsninės paviršių išvalykite drėgna kempine.
• Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar prietaisas yra visiškai sausas.

Laikmačio baterijos keitimas
Įsitikinkite, kad plokštės ir kepsninė visiškai ataušo. Atidarykite kepsninę ir nuimkite 
plastikinį viršelį, esantį po dangčiu. Naudokitės nedideliu atsuktuvu. Nuimkite laikma-
tį. Tada nuo baterijų nuimkite dangtelį ir senas baterijas pakeiskite naujomis (1,5 V 
šarminėmis); įsitikinkite, kad baterijos įdėtos teisingai. Uždėkite dangtelį, į rankeną 
įdėkite laikmatį ir uždėkite plastikinį dangtelį.

Laikymas
Kepsninę laikykite pakuotėje arba sausoje ir švarioje vietoje. Įsitikinkite, kad laidas 
nesusisukęs.
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Saugos reikalavimai

1. Prieš naudodami prietaisą ,atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugoki-
te ją ateičiai.

2. Baigę prietaisu naudotis visada ištraukite laido kištuką iš lizdo.
3. Prietaisą junkite tik prie 230 V kintamosios srovės tinklo ir naudokite tik pagal tie-

sioginę paskirtį.
4. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
5. Įsitikinkite, kad elektros laidas nesiliečia prie aštrių kampų ir nesusisukęs.
6. Elektriniai prietaisai nėra žaislai ir turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje 

vietoje. Vaikai nemoka adekvačiai vertinti su elektros prietaisais susijusios rizikos, 
todėl išmokykite juos atitinkamai elgtis ir tinkamai jais naudotis.

7. Ant kepimo plokščių nedėkite įrankių ir panašių daiktų.
8. Niekada nenaudokite kepsninės be padėklo. Padėklo niekada nestatykite ant 

kepimo plokščių.
9. Kepsninę naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Kepti galite netoli gartraukio, 

tačiau ne visai po juo.
10. Nenaudokite kepsninės lauke, kur ji gali nukentėti nuo lietaus ir drėgmės.
11. Nestatykite kepsninės šalia degių skysčių ir medžiagų.
12. Stebėkite, kad laidas nesiliestų prie karštų paviršių.
13. Ištraukite laido kištuką baigę prietaisu naudotis ir prieš jį valydami.
14. Veikimo metu kepsninė smarkiai įkaista. Stenkitės neprisiliesti prie įkaitusių dalių 

ir elkitės atsargiai.
15. Kepsninės nestatykite ant nelygaus paviršiaus, karščiui neatsparių darbastalių, 

arti sienų ir užuolaidų. Niekada nestatykite jų tiesiai ant kito kaitinimo šaltinio 
(orkaitės arba pan.) arba ant kito elektros prietaiso.

16. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
17. Dėmesio! Į grilį nedėkite anglies ir nepilkite į jį degių skysčių.
18. Niekada jo nestatykite ant kito šilumos šaltinio (orkaitės ir pan.).
19. Pasinaudoję prietaisu patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas, laido kištukas 

ir pats prietaisas. Kad neįvyktų nelaimė, pažeistą elektros laidą turėtų pakeisti 
tinkamos kvalifi kacijos asmuo ar įgaliota remonto dirbtuvė.

20. Papildomai apsaugai rekomenduojama įtaisyti nutekamosios srovės saugiklį 
(RCD), neleidžiantį nutekamajai srovei pakilti virš 30 mA.

21. Prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje.
22. Jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį arba nepaisant naudojimo instrukcijoje 

pateiktų nurodymų, į pretenzijas nebus atsižvelgiama. Garantija praras galiojimą.


