1

MULTIFUNKCIONĀLAIS KATLS 8IN1
Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Svarīgi norādījumi:


















Nelietojiet ierīci ārpus mājām. Šī ierīce ir paredzēta personīgai lietošanai un nav piemērota komerciālai lietošanai.
Ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie.
Lietojot katlu, izmantojiet tikai oriģinālos piederumus.
Pirms ierīces ieslēgšanas, pārliecinieties, ka Jūsu lokālā elektriskajā tīklā spriegums atbilst ierīces tehniskajos datos norādītajam.
Nepareiza un lietošanas mērķim neatbilstoša multikatla lietošana var novest pie ierīces
bojājumiem un nodarīt kaitējumu Jums.
Nelietojiet multikatlu, ja ir bojāta kontaktdakša vai elektrības vads, katliņš vai pati ierīce
vai ja pamanāt traucējumus ierīces darbībā.
Novietojiet ierīci tikai uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas,
Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
Nenovietojiet multikatlu uz citām elektroierīcēm.
Neizmantojiet ierīci virtuves plīts vai citu karstuma avotu tiešā tuvumā, kā arī blakus
ūdens avotiem.
Nelietojiet multikatlu aizkaru, virtuves skapju, plauktu un citu priekšmetu tuvumā, kurus
var sabojāt ar no katla nākošo tvaiku.
Lai nebojātu katla pret piedeguma virsmu, izmantojiet komplektā iekļautos piederumus,
un/vai plastmasas jeb koka virtuves piederumus.
Nekad neizmantot nažus vai citus metāla virtuves piederumus.
Katla darbības laikā neatstājiet tajā karotes u.c. virtuves piederumus.
Pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Pirms pārvietojat, tīrāt vai veicat citas darbības ar ierīci, ļaujiet tai pilnībā atdzist.
Ja ierīce netiek lietota, atslēdziet to no elektriskā tīkla.

Pirms pirmās lietošanas:




Noņemiet visus iepakojuma materiālus un pārliecinieties, ka ierīce ir pilnā komplektācijā
un nav bojāta.
UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.
Noņemiet un nekavējoties utilizējiet plastmasas maisus – tie var kaitēt bērniem (nosmakšanas risks).
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Pirms darba sākšanas pārliecinieties, ka ierīces iekšpusē nav palikuši iepakojuma materiāli vai citi nepiederoši priekšmeti, kas var izraisīt ierīces bojājumus vai aizdegšanos.
 Ja uz ierīces pamatnes ir uzlīmes – noņemiet tās.
 Ar mitru salveti noslaukiet multikatla korpusu.
 Ar maigu trauku mazgāšanas līdzekli nomazgājiet gatavošanas trauku un piederumus.
Noslaukiet tos un kārtīgi nožāvējiet.
 Neieslēgt multikatlu, kad tas tukšs!
UZMANĪBU! Pirmajā ieslēgšanas reizē multikatls var izplatīt nepatīkamu sviluma smaku. Tā
ir normāla parādība un ir saistīta ar rūpnīcas konservācijas eļļas izdegšanu.

Vispārējais apraksts:
1. Stikla vāks
2. Izņemams gatavošanas trauks ar
keramikas pret piedeguma pārklājumu.
3. Korpuss
4. Bāze
5. Temperatūras kontroles slēdzis
6. Laika kontroles slēdzis (Taimeris)

Papildus piederumi:
7. Fritēšanas grozs ar rokturi.
8. Tvaicēšanas paliktnis.
9. Grilēšanas reste.
10. Fondī dakšiņas (6 gab.).

Tehniskie parametri:
Modelis- MF-02C
Katla tilpums: 5l(eļļa-max 2l)
Jauda:220-240V/50HZ
Jauda:1500W

Darbība un kontrole:
Sarkana gaismas diode iedegas, kad katls izslēgts, bet ir pieslēgts pie strāvas.
Zaļā gaismas diode iedegas, kad katls ieslēgts un sāk silšanas procesu.
Augšējais regulators regulē temperatūru. Temperatūru var iestatīt no 80 līdz 240 °C
(+/- 15°C).
Apakšējais regulators regulē katla sildīšanas laiku:
1. Ja izvēlēsieties stāvokli ON, ierīce darbosies bez laika ierobežojuma.
2. Ja izvēlēsieties pozīciju starp OFF un 120, ierīce darbosies jūsu iestatīto laika periodu (minūtēs), un pēc tam izslēgsies. Iespējamais iestatījumu laiks ir no 0 -120
minūtēm.
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Funkcijas:
1. Vārīšana- ielejiet ūdeni katlā, uzlieciet vāku. Uzstādiet temperatūru uz 220-

240 °C. Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt iezīmi – MAX. Kad esat beidzis vārīt, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
2. Apcepšana / grauzdēšana - ielejiet eļļu katlā un uzstādiet temperatūru 180-

220 °C. Kad katls uzsilis ievietojiet pārtiku, kuru vēlaties apcept. Kad esat
beidzis lietot ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
3. Fondī - ielejiet katlā vēlamās sastāvdaļas un uzstādiet temperatūru 120-140

°C, aizveriet vāku. Ļaujiet uzvārīties pirms pasniegšanas. Kad esat beidzis lietot fondī, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
4. Lēnā gatavošana (lēnvāre) – ielieciet sastāvdaļas (saskaņā ar savu recepti)

aizveriet vāku, un uzstādiet temperatūru 120-140 °C. Kad temperatūra būs sasniegusi 120-140° iedegsies zaļā lampiņa. Lai uzturētu temperatūru un mitrumu gatavošanas laika, atveriet vāku un ja vajadzīgs pievienojiet ūdeni. Kad
esat beidzis lietot ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
5. Cepšana – ielejiet katlā nedaudz eļļas uzstādiet temperatūru uz 180-220 °C,

kad eļļa uzsilusi, varat sākt cepšanu. Kad esat beidzis cept, izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no strāvas.

6. Grilēšana – katla apakšā ievietojiet grilēšanas resti. Uzstādiet temperatūru

200-240°. Kad ieslēgsies zaļā lampiņa varat salikt produktus, kurus vēlaties
grilēt. Kad esat beidzis grilēt, noslēdziet temperatūru uz OFF, un atvienojiet
no strāvas.

7. Tvaicēšana –ielejiet katlā divas glāzes ūdens, ievietojiet tvaicēšanas paliktni.

Uzstādiet temperatūru 200-240 °C. Salieciet produktus uz tvaicēšanas paliktņa un aizveriet vāku, lai uzturētu mitrumu katlā. Kad esat beidzis tvaicēt, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
8. Fritēšana – Ielejiet eļļu līdz atzīmei MAX. Uzstādiet temperatūru uz 180-220

°C, kad iedegsies zaļā gaismas diode, eļļa ir uzkarsusi un gatava fritēšanai.
Lietojiet fritēšanas grozu. Kad produkti ir gatavi, izņemiet grozu un novietojiet
produktus uz papīra dvieļa lai atlikusī eļļa notek/iesūcas papīrā. Kad esat beidzis fritēt, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
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Ierīces garantija neattiecas:
Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā 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.
Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no
modeļa.

Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un
savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.
Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā,
no sava atkritumu apsaimniekotāja.
Importēts no Čehijas republikas.
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