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Multi grils 5in1 

Lietošanas instrukcija 

 

Multi Grila 5in1 apraksts: 

 

 
 

Pirmo reizi lietojot: 

 Multi grila 5in1 plātnes ir pārklātas ar pret piedeguma pārklājumu, tāpēc cepot ir nepieciešams papildus lietot tikai nedaudz 

eļļas vai citas taukvielas. 

 Ievietojiet grila augšējā un apakšējā daļā izvēlētās cepšanas plātnes un nofiksējiet tās ar plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu. 

 Pirms pirmās lietošanas reizes plātnes nedaudz ieziediet/ iesmērējiet ar eļļu. 

 Pievienojiet Multi grilu 5in1 pie elektriskās strāvas, ielieciet produktus, kurus vēlaties pagatavot, aizveriet grilu un 

nofiksējiet tā vāku ar fiksatoru. 

 Kad esat beiguši gatavošanu, atvienojiet Multi grilu 5in1 no elektriskā strāvas, un ļaujiet tam pilnībā atdzist. 

 Kad plātnes ir atdzisušas izņemiet tās un nomazgājiet ar siltu ūdeni. 

 Atkārtojiet to ar visām piecām plātnēm. 

Plātņu maiņa 

 Pirms veicat plātņu nomaiņu, ļaujiet tām pilnībā atdzist. 

 Vispirms paspiediet/pavelciet roktura virzienā un pieturiet plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu, grila apakšējā daļā. Izņemiet 

esošo plātni un ielieciet vietā Jums nepieciešamo plātni. Atlaidiet plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu 

 Tādā pašā veidā apmainiet arī cepšanas plātni grila augšējā daļā.. 

Lietošana 

 Pievienojiet Multi grilu 5in1 elektriskajai strāvai. 

 Ļaujiet tam uzsilt. Degoša sarkanā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir pieslēgta strāvai. Zaļā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir 

uzsilusi un ir gatava lietošanai. 

 Ierīcei ir jābūt aizvērtai līdz iedegas zaļā LED lampiņa. 

 Pirms iekārta ir iesilusi, sagatavojiet visu nepieciešamo maltītes pagatavošanai. 
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 Plātne, uz kuras tiek likts produkts pirmo reizi lietojot, ir nedaudz jāiesmērē ar taukvielām. 

 Kad maltīte ir gatava noņemiet to – ar koka vai plastmasa darbarīkiem, lai nesaskrāpētu plātnes virsmu. 

Noderīgi padomi 

 Taukvielas uz plātnēm ir jālieto minimālā daudzumā. Cepot pankūkas vai vafeles, eļļu vislabāk pievienojiet tieši mīklai nevis 

iesmērējiet ar to plātnes. 

 Uzmanieties no tā, lai ielietais/ieliktais saturs, aizverot grilu, nenāktu pāri malām. 

 Sagatavojot karstmaizes, sekojiet līdzi, lai maizes malām pāri nenāktu tās pildījums. 

Tīrīšana un uzturēšana 

 Pirms uzsākat ierīci tīrīt pārliecinieties vai tā ir atvienota no elektriskās strāvas un pilnībā atdzisusi. 

 Lai noņemtu plātnes ir nepieciešams nospiest un turēt plātņu atbrīvošanas/fiksēšanas pogu, kā aprakstīts iepriekš. 

 Plātnes mazgājiet izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli vai ar siltu ūdeni un pēc tam nožāvējiet. 

 Ierīci, ārējo korpusu var noslaucīt ar mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet tīrīšanas salvetes, sūkļus vai abrazīvus tīrīšanas 

līdzekļus. 

Svarīgi drošības pasākumi 

 Sargājiet grilu no ūdens un citiem šķidrumiem. 

 Neuzstādiet Multi grilu 5in1 uz/virs cita veida plītīm. 

 Nenovietojiet Multi grilu 5in1 tuvu karstām virsmām (gāzes un elektriskajiem sildītājiem u.tml.). 

 Ja Multi grilu 5in1 ir pieslēgts elektriskajam tīklam, neaiztieciet to ar slapjām rokām. 

 Pasargājiet strāvas vadu no bojājumiem. Ja strāvas vads ir jebkādā veidā bojāts – nelietojiet Multi grilu 5in1, kamēr vads nav 

nomainīts. Multi grila 5in1 remontu drīkst veikt tikai kvalificēts meistars. 

 Nekad neatvienojiet ierīci no elektriskā tīkla izvelkot kontaktdakšu, no rozetes turot aiz elektrības vada. 

 Vienmēr atvienojiet Multi grilu 5in1 no elektriskā tīkla, kad to nelietojat. 

 Vienmēr atvienojiet Multi grilu 5in1 no elektriskā tīkla, pirms sākat tā tīrīšanu 

 Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. 

 Ja Multi grils 5in1 ir jebkādā veidā bojāts – nelietojiet to. 

 Sargājiet ierīci no bērniem. Esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojot ierīci tuvumā atrodas bērni vai dzīvnieki. 

 Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. 

 Multi grils 5in1 ir paredzēts tikai lietošanai mājās. 

Tehniskie parametri: 

 

Nominālais spriegums: 230V AC 

Frekvence: 50Hz 

Nominālā jauda: 750W 

Aizsardzības klase: IPX 0 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

 

 


