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LVDROŠĪBAS INSTRUKCIJAS 
BŪTISKI BRĪDINĀJUMI
Lietošanas, apkopes un ierīces uzstādīšanas vadlīnija. Savai drošībai 
izlasiet visus lietošanas instrukcijas punktus, ieskaitot saistītās pik-
togrammas.
Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai iekštelpās, mājsaimniecībā. Tā nav paredzēta 
izmantošanai šādās vietās, un garantija tās nesegs:

-  darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citā darba vidē;
- lauksaimniecībās;
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platī-

bās;
- naktsmāju un brokastu tipa iestādēs.

Pirms lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus, uzlīmes un piederumus 
ierīces iekšpusē un ārpusē.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar samazinātām 
fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien 
viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbildīgs par šo personu drošību. Bērni būtu jā-
uzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci un neizmanto to kā rotaļlietu.
Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātu 
fizisko, maņu vai garīgo kapacitāti, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi 
tiek uzraudzīti un saņem instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un iespējamiem 
apdraudējumiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi ir 
vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
  Turiet ierīci un tās vadu drošā attālumā no bērniem, kas jaunāki 
par 8 gadiem. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības lietošanas laikā.
Kad ierīce darbojas, pieejamās virsmas temperatūra var būt augsta. Nekad ne-
pieskarieties ierīces karstajām virsmām.
Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības 
sistēmu.
Pirms ierīces lietošanas pilnībā attiniet elektrības vadu.
Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas jāmaina ražotājam vai tā pēcpārdošanas 
servisam, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.
Nekad neizmantojiet pagarinātāju. Ja uzņematies atbildību par pagarinātāja 



LV izmantošanu, lietojiet tikai tādu pagarinātāju, kas ir labā stāvoklī un pievienots 
tuvākajai kontaktligzdai. Veiciet nodrošināšanās pasākumus, lai neviens no vie-
siem neaizķertos aiz vada un nepakluptu.
Vienmēr pievienojiet ierīci zemētai kontaktligzdai.
Pārliecinieties, vai elektrības padeve ir saderīga ar jaudas nominālo vērtību un 
spriegumu, kas norādīts ierīces apakšdaļā.
Gatavošanas plātņu tīrīšanai izmantojiet sūkli, karstu ūdeni un mazgāšanas šķid-
rumu. Nekad neiegremdējiet ierīci, tās strāvas vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai 
citā šķidrumā.

BRĪDINĀJUMS: Nesildiet vai neiesildiet ierīci, ja tajā nav ievietotas gatavošanas 
plātnes.

Ieteicams
• Rūpīgi izlasīt instrukciju, kas kopīgas dažādiem modeļiem atkarībā no komplektā ar ierīci iekļautajiem 

piederumiem. Glabājiet instrukciju pieejamā vietā.
• Ja noticis negadījums, nekavējoties noskalojiet apdegumu ar aukstu ūdeni, un, ja nepieciešams, 

sazinieties ar ārstu.
• Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet gatavošanas plātnes (skat. 5. punktu), uz tām uzlejiet nedaudz 

eļļas un noslaukiet ar mīkstu drānu vai papīra virtuves dvieli.
• Uzmanīgi izvietojiet strāvas vadu neatkarīgi no tā, vai tiek izmantots pagarinātājs, lai viesi varētu brīvi 

pārvietoties ap galu bez paklupšanas draudiem.
• Gatavošanas izgarojumi var būt bīstami dzīvniekiem, kuriem ir īpaši jutīga elpošanas sistēma, pie-

mēram, putniem. Mēs iesakām mājputnu īpašniekiem turēt tos pa gabalu no gatavošanas vietas.
• Vienmēr glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Pirms lietošanas pārbaudiet, vai abu plātņu virsmas ir tīras.
• Lai nesabojātu plātnes, izmantojiet tās tikai ierīcei, kurai tās paredzētas (piemēram, nelieciet tās uz 

cepeškrāsns, gāzes gredzena, elektriskās gatavošanas virsmas utt.).
• Pārliecinieties, ka plātnes irs tabilas, labi novietotas un pareizi piestiprinātas pie ierīces. Izmantojiet tikai 

komplektā ar ierīci iekļautās plātnes vai iegādājieties tās sertificētā servisa centrā.
• Vienmēr izmantojiet koka vai plastmasas lāpstiņu, lai nesabojātu gatavošanas plātnes.
• Izmantojiet tikai tās detaļas un piederumus, kas ir komplektā ar ierīci vai iegādāti sertificētā servisa 

centrā.

Nav ieteicams
• Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota strāvai vai tiek lietota.
• Lai novērstu ierīces pārkaršanu, nenovietojiet to stūrī vai zem virtuves skapīša.
• Nekad nenovietojiet ierīci tieši uz trauslas virsmas (stikla galda, galdauta, lakotām mēbelēm utt.) vai 

uz mīkstas virsmas, piemēram, tējas dvieļa.
• Nekad nenovietojiet ierīci zem virtuves skapīša, kas piestiprināts pie sienas vai plaukta vai blakus viegli 

uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, žalūzijām, aizkariem vai pie sienas piekārtiem paklājiem.
• Nekad nenovietojiet ierīci uz karstām vai slidenām virsmām vai to tuvumā; strāvas vads nedrīkst atras-

ties tuvumā vai saskarē ar ierīces karstajām detaļām, tuvu siltuma avotam vai balstīts uz asām malām.
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• Nenovietojiet ēdiena gatavošanas piederumus uz ierīces gatavošanas virsmām.
• Nekad negrieziet ēdienu tieši uz gatavošanas plātnēm.
• Nelietojiet metāla skrāpjus, abrazīvus materiālus vai asu tīrīšanas pulveri, jo tas var sabojāt nelīpošo 

pārklājumu.
• Nepārvietojiet ierīci lietošanas laikā.
• Nepārnēsājiet ierīci aiz roktura vai metāla vadiem.
• Nekad nedarbiniet ierīci tukšu.
• Nelietojiet alumīnija foliju vai citus priekšmetus starp plātni un gatavojamo ēdienu.
• Gatavošanas laikā nenoņemiet noteces trauku. Ja tauku noteces trauks ir pilns, pirms iztukšošanas 

ļaujiet tam atdzist.
• Nenovietojiet karstas plātnes uz trauslas virsmas vai zem ūdens.
• Lai saglabātu pārklājuma virsmas nelīpošās īpašības, izvairieties no pārmērīgas tukšas ierīces sildīšanas.
• Ar plātnēm nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties, kad tās ir karstas.
• Negatavojiet ēdienu alumīnija folijā.
• Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas, negatavojiet tajā flAmbé ēdienus.
• Nenovietojiet alumīnija loksni vai citu priekšmetu starp plātnēm un sildelementu.
• Nekad nesildiet un negatavojiet ēdienu, kad grils ir atvērts.
• Nekad nesildiet ierīci bez gatavošanas plātnēm.

Padomi/informācija

• Paldies, ka iegādājāties šo ierīci, kas paredzēta tikai mājas lietošanai.
• Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamiem standartiem un noteikumiem - Elektromagnētiskā 

savietojamība - Vide - Materiāli, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku.
• Pirmajā lietošanas reizē dažas minūtes var būt neliela smaka un nedaudz dūmu.
• Mūsu uzņēmumam ir pastāvīga pētniecības un attīstības programma, un tas var modificēt šos pro-

duktus bez iepriekšēja brīdinājuma .

• Nelietojiet pārtikas produktus, kas nonāk saskarē ar detaļām, kas apzīmētas ar logo.
• Ja ievietotais ēdiens ir pārāk biezs, drošības sistēma pārtrauks ierīces darbību.
• Instrumentu panelis ir trausls: tīriet, slaukiet un nosusiniet to tikai ar sausu, mīkstu drāniņu. Netīriet ar 

mitru sūkli, jo tā var sabojāt paneļa funkcijas.

Vide

Vides aizsardzība vispirms!
 Jūsu ierīcē ir materiāli, kurus var lietot atkārtoti vai pārstrādāt.
 Atstājiet to vietējā sadzīves atkritumu savākšanas vietā.
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Apraksts
A Kontroles panelis

A1 Ieslēgšanas/Izslēgšanas 
poga

A2 Saldētās pārtikas funkcija

A3 Uzsildīšanas funkcija

A4 Pielāgošanas un 
navigācijas pogas

A5 Iesildīšanas indikators un 
gatavošanas līmenis

A6 Displeja ekrāns

A7 OK poga

B Ierīces korpuss

C Rokturis

D Gatavošanas plātnes

E Noteces trauks

F Strāvas vads

A
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12 automātiskas gatavošanas programmas

Manuālais režīms

110°C 180°C 220°C 250°C

Divas papildu gatavošanas programmas 
automātiskajā režīmā

Saldētās pārtikas funkcija

Uzsildīšanas funkcija

Piezīme: Saldētās pārtikas funkcija un uzsildīšanas funkcija var tikt lietotas atsevišķi vai abas 
reizē.
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1 Pirms pirmās lietošanas

1  Noņemiet visu iesaiņojumu, uzlīmes 
un dažādus piederumus no ierīces 
iekšpuses un ārpuses.

2  Pirms pirmās lietošanas rūpīgi notī-
riet gatavošanas plātnes, izmantojot 
karstu ūdeni un nedaudz mazgāšanas 
šķidruma, uzmanīgi tās noskalojiet un 
nosusiniet.

3-4  Instalējiet noņemamo noteces trauku 
ierīces priekšdaļā.

1 2

OK

3 4

5   Ja vēlaties iegūt labākos rezultātus un 
uzlabot nelīpošās virsmas efektivitāti, 
varat noslaucīt gatavošanas virsmas 
ar papīra dvieli, kam uzpilināts mazliet 
cepameļļas.

6  Noņemiet lieko eļļu ar tīru papīra dvie-
li.

7  Pārliecinieties, ka augšējā un apakšējā 
plātne ir pareizi ievietotas ierīcē.  Ne-
sāciet iesildīšanu bez plātnēm. Pievie-
nojiet ierīci strāvas padevei. (Kabelim 
jābūt pilnībā atritinātam).

8  Nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas 
pogu.

Uzmanību: Pārliecinieties, ka starp plāt-
nēm nav ēdiena.

5 6

7 8
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2 Izmantojot pirmo reizi
9 Izmantojot bultiņas, izvēlieties savu valodu, tad nospiediet ok.

Valodas

ENG DEU
Français
FRA

9

3 Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga

10 Ieslēdziet 10.

11  Lai izslēgtu grilu, vienreiz nospiediet 
Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu un vien-
reiz nospiediet OK pogu, lai izslēgtu 
ierīci.

10 11
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5 Uzsildīšanas funkcija tikai automātiskajā režīmā

17-19  Uzsildīšanas funkcija jāaktivizē 
pirms iesildīšanas, ja vēlaties ievē-
rojamu gatavojamā ēdiena sasilu-
ma pakāpi.

  Ja jūs aizmirstat aktivizēt funkciju, iz-
slēdziet ierīci un atkārtojiet soļus.

  Šī funkcija ir pieejama tikai automātis-
kā režīmā, ne manuālā režīmā.

16 17

Cepšanas

ON

18 19

4 Saldētās pārtikas funkcija tikai automātiskajā režīmā

13-15  Saldētās pārtikas funkcija jāaktivizē 
pirms iesildīšanas uzsākšanas, ja 
pārtiku paredzēts gatavot saldētu/
dziļi saldētu.

  Ja jūs aizmirstat aktivizēt funkciju, iz-
slēdziet ierīci un atkārtojiet soļus.

  Šī funkcija ir pieejama tikai automātis-
kā režīmā, ne manuālā režīmā.

12 13

14 15
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6 Gatavošana automātiskajā režīmā

21   Izvēlieties atbilstošo gatavošanas režī-
mu ēdiena veidam, kuru vēlaties pa-
gatavot.

  Piezīme par gaļu: iepriekš noteiktu 
gatavošanas programmu rezultāti var 
atšķirties atkarībā no izcelsmes, ga-
tavojamās pārtikas griezuma un kva-
litātes; programmas ir izstrādātas un 
pārbaudītas ar labas kvalitātes pārtiku.

  Līdzīgi jāņem vērā gaļas biezums; jūs 
nedrīkstat gatavot pārtikas produktus, 
kas biezāki par 4 cm.

20 21

Ja neesat pārliecināts, kuru gatavošanas režīmu izvēlēties, skatiet Gatavošanas rokasgrāmatu 89. lpp.

process

22  Nospiediet OK pogu: ierīce sāks iesilt.

  Piezīme: Ja esat izvēlējies nepareizo 
programmu, izslēdziet grilu un atgrie-
zieties pie 8. soļa.

23 Gaidiet 4 līdz 7 minūtes.

24  Pīkstiens signalizē, ka uzsildīšana ir pa-
beigta.

  Uzmanību: ja ierīce pēc uzsildīšanas 
pabeigšanas paliek aizvērta pārāk ilgi, 
drošības sistēma automātiski izslēgs 
ierīci.

22 23

24
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Ievietojiet

25-26 
  Kad uzsildīšana ir pabeigta, jūs varat 

ievietot ēdienu. Pilnībā paceliet grila 
vāku un novietojiet ēdienu uz grila.

  Uzmanību: ja ierīce paliek atvērta pā-
rāk ilgi, drošības sistēma izslēgs ierīci.

27-29
  Ierīce automātiski aprēķina gatavoša-

nas ciklu (laiku un temperatūru) saska-
ņā ar ēdiena daudzumu un biezumu.

  Aizveriet ierīci, lai uzsāktu gatavošanu.

  Ņemiet vērā, ka ļoti plānai pārti-
kai, kā bekonam: “OK” poga ir no-
spiesta. Tad vēlreiz nospiediet “OK”, lai 
pārliecinātos, ka ierīce atpazīst ēdienu 
un sākas gatavošanas cikls.

  Bultiņa virzās pa gatavošanas līmeņa 
indikatoru, un, kad tā sasniedz gata-
vošanas līmeni, līmenis tiek attēlots 
displejā un atskan pīkstiens.

  Piezīme: gatavošanas līmeņi ir ieprog-
rammēti katram automātiskajam režī-
mam.

  Gatavošanas laikā pīkstiens brīdinās 
lietotāju, ka vēlamais sagatavošanas 
līmenis ir sasniegts (piemēram, jēls/
dzeltens).

  Atkarībā no gatavošanas pakāpēs, in-
dikators maina krāsu un gatavošanas 
progresa bultiņa pārvietojas pa ekrā-
nu.

  Ievērojiet, īpaši attiecībā uz gaļu, ka 
gatavošanas rezultāts var atšķirties ga-
ļas veida, kvalitātes un izcelsmes dēļ.

31-32 Jebkurā brīdī varat uzzināt atliku-
šo laiku atšķirīgu gatavošanas pakāpju 
sasniegšanai. Nospiediet labo bultiņu, ja 
vēlaties redzēt, cik drīz tiks sasniegts nā-
kamais gatavošanas līmenis. Ievērojiet, ka 
ierīce neizvēlas gatavošanas līmeņus. Grils 
turpina gatavot līdz pēdējam gatavošanas 
līmenim un katrā līmenī atskan pīkstiens.

25 26

27 28

Gatavošanas

29 30

Caurcepts
01:35

31 32
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33-34 Kad vēlamais gatavošanas līmenis 
ir sasniegts un atskan signāls, atveriet ierī-
ci un izņemiet pārtiku.

35-36 Aiztaisiet vāku. Tad ekrānā parādās 
prasība apstiprināt gatavošanas beigas. 
Apstipriniet ar “OK”, ja visa pārtika ir iz-
ņemta, pretējā gadījumā grils turpinās 
gatavot.

Ja vēlaties gatavot vairāk pārtikas, skatiet 
7. sadaļu 82. lappusē

Piezīme: drošības sistēma automātiski iz-
slēgs strāvu, ja noteiktu laiku nav izvēlēta 
programma.

33 34

35

lai beigtu
gatavošanu

36

OK
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 7 Kā gatavot otru porciju
Otra gatavošana ar to pašu ēdienu

Uzpilde? 37-38  Pirmās gatavošanas beigām parādās 
ekrāns “Uzpilde”. Ja vēlaties gatavot tā 
paša veida pārtiku, nospiediet “OK”.

39 Ierīce uzsāk uzsildīšanu.

40 Gaidiet, kamēr iesildīšana ir pabeigta.

37 38

process

39 40

Gaidiet

Ievietojiet

41 Novietojiet pārtiku uz grila.

42 Tad veiciet 26.līdz 36. soli.

41 42

Otrās gatavošana ar cita veida ēdienu
Kad pirmās porcijas gatavošana ir pabeigta:
1. Pārliecinieties, ka ierīce ir aizvērta un iekšā nav palicis ēdiens.
2. Izvēlieties atbilstošo gatavošanas programmu vai veidu.
3. Nospiediet “OK” pogu, lai sāktu uzsildīšanu. Uzsildīšanas laikā uz ekrāna ir redzams uzsildīšanas indi-

kators.
4. Kad uzsildīšana pabeigta, atskan signāls un uzsildīšanas informācija parādās uz ekrāna.
5. Ierīci var izmantot, tiklīdz uzsildīšana ir pabeigta. Paceliet grila vāku un ievietojiet ēdienu grilā. Tad vei-

ciet soļus 26-36.
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8 Gatavošana manuālā režīmā 

OK

120°C

43  Izvēlieties manuālo režīmu un nospie-
diet OK, lai apstiprinātu.

44  Izvēlieties vēlamo temperatūru, iz-
mantojot pielāgošanas pogas. Lūdzu 
skatiet manuālās gatavošanas pamācī-
bu 90. lpp.

  Nospiediet “OK”, lai apstiprinātu izvē-
lēto temperatūru.43 44

180°C 180°C

OK

45 Gaidiet, kamēr uzsildīšana ir pabeigta.

46  Kad uzsildīšana pabeigta, nospiediet 
“OK”, lai ieslēgtu taimeri.

Piezīme: gatavošanas laiku var uzstādīt 
arī uzsildīšanas sākumā. 

45 46

00:00

180°C

0

C

47  Nospiediet pielāgošanas pogas, lai iz-
vēlētu vēlamo gatavošanas laiku

.

48  Ievietojiet pārtiku un nospiediet “OK”, 
lai uzsāktu gatavošanu.

47 48

Svarīgi
– Uzsildīšana ir būtiska gatavošanai.
Atgādinājums: pirms sākat sildīt, pārliecinieties, ka ierīce ir aizvērta un iekšpusē nav palicis ēdiens.
– Gaidiet, kamēr uzsildīšana ir pabeigta pirms atvērt grilu un ievietot ēdienu.
Piezīme: ja jaunais uzsildīšanas cikls tiek sākts uzreiz iepriekšējā cikla beigās, uzsildīšanas laiks būs īsāks.
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00:00

180°C

lai beigtu
gatavošanu

49-50  Lai paziņotu par gatavošanas bei-
gām atskan pīkstiens. Izņemiet 
ēdienu.

  Nospiediet “OK”, lai beigtu gatavot un 
izņemiet ēdienu.

49 50

9 Komentāri

51-53

Atkarībā no jūsu vēlmēm, atveriet grilu un 
izņemiet ēdienu, kas sasniedzis vēlamo 
gatavības pakāpi, tad aizveriet grilu un 
turpiniet gatavot pārējo ēdienu. Program-
ma turpinās gatavošanas ciklu līdz pēdē-
jam izvēlētā režīma gatavošanas līmenim.

54  Piezīme: Drošības sistēma pēc no-
teikta laika automātiski izslēgs strāvas pa-
devi.

51 52

53 54

šanas

LV



10 Lietošanas beigšana

55  Nospiediet  Ieslēgšanas/Izslēgšanas 
pogu un apstipriniet, nospiežot “OK” 
pogu.

56  Atvienojiet iekārtu no strāvas.

57  Ļaujiet iekārtai atdzist vismaz 2 stun-
das.

  Lai novērstu nejaušus apdegumus, 
ļaujiet iekārtai pirms tīrīšanas pilnībā 
atdzist.

55 56

2 H

57
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11 Tīrīšana

58  Lai atvienotu plātnes, nospiediet atlai-
šanas pogu ierīces kreisajā pusē. Pirms 
tīrīšanas atvienojiet un izņemiet gata-
vošanas plātnes, lai tās netiktu bojātas.

59  Noteces trauku un gatavošanas plāt-
nes var droši mazgāt trauku mazgā-
jamā mašīnā. Ierīci un strāvas vadu 
nekad nedrīkst likt trauku mazgājamā 
mašīnā. Ja ievietojat plātnes trauku 
mazgājamā mašīnā, vienmēr ieber-
zējiet plātnes ar nedaudz eļļas pirms 
nākamās lietošanas, lai sagatavotu 
virsmu un panāktu labāko pretpiede-
guma efektu. Karsēšanas elementus 
nekad nevajadzētu tīrīt pēc plātņu 
izņemšanas. Ja tie ir ļoti netīri, gaidiet, 
kamēr ierīce pilnībā atdzisusi un tīriet 
tos ar sausu lupatu.

60-61
  Ja nevēlaties ievietot plātnes trauku 

mazgājamā mašīnā, mazgāšanai iz-
mantojiet karstu ūdeni un trauku maz-
gāšanas līdzekli, tad rūpīgi noskalojiet, 
lai noņemtu visu aplikumu. Saudzīgi 
nosusiniet plātnes ar papīra dvieli. 

  Neizmantojiet metāla skrāpjus, abra-
zīvus materiālus vai abrazīvus tīrāmos 
līdzekļus jebkurai no grila vai gata-
vošanas plātņu daļām, izmantojiet 
tikai neilona vai nemetāliskus tīrīšanas 
materiālus, kas piemēroti nelīpošajām 
virsmām. Iztukšojiet noteces trauku un 
nomazgājiet siltā, ziepjainā ūdenī, tad 
pilnībā noslaukiet ar papīra dvieli.

62  Lai notīrītu grila vāku, noslaukiet to 
ar siltā ūdenī samitrinātu sūkli un tad 
ar mīkstu, sausu drānu. Lai tīrītu kon-
troles paneli, izmantojiet tikai mīkstu, 
sausu drānu.

63  Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai jeb-
kādā citā šķidrumā.

64  Pirms novietošanas uzglabāšanā, vien-
mēr pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisu-
si, tīra un sausa.

  Visi remontdarbi jāveic autorizētā ser-
visa centrā.

58 59

60 61

62 63

64
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Norādījumi traucējumu novēršanai
OPTIGRILL ELITE BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

Problēma Cēlonis Risinājums

Valodas maiņa. Ieslēdziet grilu, nospiediet “ON”, tad 
uzreiz “Frozen” pogu (kamēr uz ekrāna 
ir uzraksts “Hello”).

5 sek.

Iepriekšējā 
sasildīšana

nav pabeigta,
izņemiet 
ēdienu

10 sekundes 
līdz notiks 

pārslēgšana 
uz manuālo 

režīmu

Uzsldīšanas laiks netika pilnībā 
pabeigts, grils tika atvērts un 
ēdiens novietots uz plātnēm 
pirms uzsildīšanas pabeig-
šanas.

Ir iespējams pagatavot ēdienu, bet 
jums jāuzrauga gatavošanas process, jo 
grils darbojas manuālajā režīmā.

Temperatūra var tikt pielāgota 

vai

atveriet grilu, izņemiet ēdienu, pilnībā 
aizveriet grilu un gaidiet, kamēr uzsildī-
šana tiks pabeigta.

Mana ierīce neizslē-
dzas.

Netiek nospiesta otra poga 
vai pārāk ilgs laiks starp abām 
nospiešanas reizēm.

Nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas 
pogu divreiz 

vai

nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas 
pogu vienreiz, tad nospiediet “OK”.

Kļūda 1 līdz kļūda 8. Ierīce tikusi uzglabāta vai lieto-
ta telpā, kur ir pārāk auksts.

Ierīces pārkaršana.

Atvienojiet ierīci no strāvas un nogai-
diet dažas minūtes.

Atkal pievienojiet grilu strāvai un 
ieslēdziet.

Ja problēma saglabājas, sazinieties ar 
klientu servisu.

Kļūda 9 līdz kļūda 13. Ierīce nedarbojas. Atvienojiet ierīci no strāvas un sazinie-
ties ar klientu apkalpošanu.

Ierīce pati no sevis 
izslēdzas uzsildīšanas 
vai gatavošanas ciklā.

Ierīce gatavošanas laikā par 
ilgu palikusi atvērta.

Ierīce pēc uzsildīšanas par 
ilgu stāvējusi bezdarbībā vai 
uzsildīšana ir pabeigta.

Atvienojiet ierīci no strāvas un nogai-
diet dažas minūtes, tad pievienojiet 
ierīci strāvai un ieslēdziet to.
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OPTIGRILL ELITE BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

Problēma Cēlonis Risinājums

lai beigtu
gatavošanu

Beigt ēdiena gatavošanas 
prasību.

2 risinājumi:

Nospiediet “OK”, ja viss ēdiens ir 
izņemts,

vai

nespiediet “OK” un atļaujiet ēdienam 
palikt ierīcē mazliet ilgāk.

Ēdiens nav atpazīts, jo tā ir pā-
rāk plāna, piemēram, bekons.

Nospiediet “OK”, lai sāktu gatavot.

Ēdiens par biezu, vairāk nekā 
4 cm.

2 risinājumi:

Nospiediet “OK”, lai turpinātu gatavot 
manuālā režīmā

vai

izņemiet ēdienu un sagrieziet to 
plānākās šķēlēs, lai turpinātu gatavot 
automātiskā režīmā.

Nevar uzstādīt laiku 
manuālajam režīmam.

Ekrāns iestrēdzis uz tempera-
tūras regulēšanu.

Vienreiz nospiediet “OK”, lai ieslēgtu 
laika uzstādīšanu un tad pielāgojiet to 
ar bultiņām.

Nospiediet “OK”, lai apstiprinātu.

00:00

180°C
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Gatavošanas līmeņi katrai automātiskai programmai

12 AUTOMĀTISKAS PROGRAMMAS
AUTOMĀTISKAS 
PROGRAMMAS

GATAVOŠANAS LĪMEŅA INDIKATORS

ĒDIENKARTES

Liellops Ļoti jēls (zils) Jēls Vidējs Caurcepts

Cāļa krūtiņa* - - - Caurcepts

Desas - - - Caurcepts

Bekons** - - Vidējs Kraukšķīgs

Liellopa burgers*** - - - Caurcepts

Panīni - Viegli apcepts Apbrūnināts Kraukšķīgs

Zivs - Vidējs
Vidēja līdz 
caurcepta

Caurcepts

Jūras veltes - Vidējs
Vidēja līdz 
caurcepta

Caurcepts

Kartupeļi - - - Mīksti

Pipari - - Kraukšķīgi Mīksti

Baklažāni - - - Grilēti

Tomāti - - Kraukšķīgi Mīksti

* Tikai AK: negatavojiet neatsaldētu cāļa krūtiņu. Vienmēr pirms gatavošanas pilnībā atsaldējiet.
** Tā kā bekons ir plāns ēdiens, pēc vāka aizvēršanas nospiediet “OK” pogu, lai pārliecinātos, ka ierīce 
atpazīst ēdienu un tiek uzsākts gatavošanas cikls.
*** Tikai AK: pārtikas drošībai Pārtikas standartu aģentūra neiesaka pasniegt jēlus vai vidēji apceptus 
burgerus. Pasniedziet tikai caurceptus burgerus.
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MANUĀLAIS REŽĪMS
AUGĻI VAI DĀRZEŅI

No 180°C No 220°C No 

- - Kabacis (šķēlēs)

- - Sparģeļi (veseli)

- - Sēnes

- Sīpoli -

Brokoļu ziedkopas - -

Mazie burkāniņi - -

- Fenhelis -

Saldais kartupelis (šķēles) - -

- Ābols (šķēlēs) -

- Banāns -

-
Persiks (ar izņemtu kauliņu un 

sagriezts)
-

GATAVOŠANAS IETEIKUMI CITIEM ĒDIENIEM

PRODUKTI
GATAVOŠANAS 
PROGRAMMA

GATAVOŠANAS PADOMS

Cūkas fileja (bez kauliem), cūkas 
pavēdere

Caurcepta*

Vācu desiņas Bratwurst (cūkgaļas 
pusfabrikāts)

220° C / 8 min 30 sek

Vācu desiņas Rindswurst (liellopa 
gaļas pusfabrikāts)

220° C / 8 min 30 sek

Nirnbergas desiņas (cūkgaļas 
pusfabrikāts)

220° C / 4 min 30 sek
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OPTI GRILL ELITE GATAVOŠANAS IETEIKUMI
Izteiktākai apcepšanai ievietojiet grilēto ēdienu atpakaļ grilā pirms pasniegt viesiem

PRODUKTI GATAVOŠANAS IETEIKUMI

KARTUPEĻI
• Sagrieziet gareniski.

• Aplaistiet vai ierīvējiet kartupeļu šķēles ar eļļu labākam 
gatavošanas rezultātam.

PIPARI • Pārgrieziet gareniski un izņemiet sēklas.

KABACIS
• Sagrieziet gareniski.

• Aplaistiet vai ierīvējiet kabaču šķēles ar eļļu labākam gatavošanas 
rezultātam.

TOMĀTI

• Izmantojiet apaļus tomātus.

• Izmantojiet tomātus, kas nav pārāk gatavi.

• Pārgrieziet uz pusēm vidū.

• Optimālam gatavošanas rezultātam novietojiet sagrieztā tomāta 
apaļo pusi uz grila apakšējās plātnes.

CŪKGAĻA *  Izmantojiet apcepšanas funkciju, ja gaļa ir biezāka par 20 mm.
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