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Svarīgi ieteikumi 
Drošības norādījumi
•
•

•

•

•

•

•

•

 

Ierīci var izmantot līdz 2000 m augstumam.
Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājsaimniecībā 
un iekštelpās; izmantošana profesionāliem nolūkiem, 
kas neatbilst instrukcijām, atbrīvo ražotāju no visas at-
bildības, un garantija tiks uzskatīta par spēkā neesošu.
Rūpīgi izlasiet šos norādījumus un uzglabājiet tos drošā 
vietā.
Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājsaim-
niecībā.
Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārējo laika 
slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Savienotās ierī-
ces var tikt kontrolētas ar viedtālruņa vai planšetdatora 
palīdzību saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Neizmantojiet ierīci, ja tā vai tās elektrības vads ir bojāti 
vai ja tā ir nokritusi un tai ir redzami bojājumi, vai šķiet, 
ka tā darbojas citādāk nekā parasti. Ja tā notiek, ierīce 
jānosūta apstiprinātam servisa centram.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, 
apstiprinātam pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzē-
jam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no 
jebkāda apdraudējuma. Nekad neizjauciet ierīci pats.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tostarp 
bērniem) ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucē-
jumiem vai cilvēkiem bez zināšanām vai pieredzes, 
izņemot tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai persona, kas ir 
atbildīga par viņu drošību iepriekš dod norādījumus par 
ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka 
viņi nespēlējas ar ierīci.
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•

•

•

•

•
•

•

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un 
iepriekš minētās personas un personas ar ierobežo-
tām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai 
pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām tiek sniegta 
uzraudzība vai norādījumi par to, kā droši lietot 
iekārtu, un jā tās apzinās iespējamos riskus. Bērni 
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni, kas ir jaunāki par 
8 gadiem, šo ierīci nedrīkst lietot, izņemot tad, ja tiek 
nodrošināta atbildīgā pieaugušā nepārtraukta 
uzraudzība. Tīrīšanu un lietotāju apkopi nedrīkst veikt 
bērni, izņemot tad, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un 
tiek uzraudzīti. Nodrošiniet, ka ierīce un tās vads nav 
pieejami bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
 Atsevišķas ierīces daļas var kļūt karstas, kad
 ierīce darbojas, kas var izraisīt apdegumus.
 Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām 
(vāks, redzamās metāla detaļas, utt.).
Visas šīs noņemamās daļas var tīrīt trauku mazgā-
jamā mašīnā vai ar mīkstu sūkli un trauku mazgā-
šanas līdzekli.
Tīriet ierīces korpusu ar mitru sūkli un trauku 
mazgāšanas līdzekli.
Rūpīgi nosusiniet detaļas, pirms saliekat ierīci kopā.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot 
tad, ja viņus uzrauga atbildīgais pieaugušais.
Neizmantojiet viegli uzliesmojošu materiālu (žalū-
zijas, aizkari utt.), kā arī ārējā siltuma avota (gāzes 
deglis, sildvirsma utt.) tuvumā.
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• Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un regulām 
(direktīvas par

• zemu spriegumu, elektromagnētisko saderību, materiālie, saskarē ar pārtiku, 
vidi u.c.).

• Pārbaudiet, vai jūsu tīkla spriegums atbilst uz ierīces datu plāksnītes norādītajam 
spriegumam (maiņstrāva).

• Ņemot vērā, ka ir tik daudz dažādu standartu, ja ierīce ir paredzēts izmantot citā 
valstī, nevis tajā, kurā tā tika iegādāta, ļaujiet to pārbaudīt apstiprinātais servisa 
centrs.

• Modeļiem ar atvienojamu strāvas vadu izmantojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
• Neizmantojiet pagarinātāju. Ja jūs uz savu atbildību tomēr nolemjat to darīt, 

izmantojiet pagarinātāju, kas ir labā stāvoklī un atbilst ierīces jaudai.
• Izmantojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas darba virsmas, uz kuras 

nešļakstās ūdens.
• Nepieļaujiet, ka strāvas vads nokarājas.
• Neatvienojiet ierīci no strāvas avota, velkot strāvas vadu.
• Vienmēr atvienojiet savu ierīci no strāvas avota: pēc lietošanas, lai to pārvietotu 

vai notīrītu.
• Ugunsgrēka gadījumā atvienojiet ierīci no strāvas avota un dzēsiet liesmas, 

izmantojot mitru virtuves dvieli.
• Nekad nedarbiniet ierīci zem virtuves skapīšiem.
• Nekad nepārvietojiet ierīci, kamēr tajā vēl ir karsts ēdiens.
• Nekad nedarbiniet ierīci, kad tā ir tukša.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pievienota strāvas avotam 

un ir ieslēgta.

•

•
•

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. 
Tā nav paredzēta lietošanai tālāk uzskaitītajās vietās, 
un neievērojot šo noteikumu, zūd garantija:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un 

citā darba vidē;
– lauku viesnīcās,
– klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās 

dzīvojamās platībās;
– naktsmītnēs ar brokastīm.

Neiemērciet produktu ūdenī.
Nekad nedarbiniet ierīci bez maisīšanas lāpstiņas – ja 
vien tas nav norādīts ActiFry receptē – vai bez cita 
atbilstošā piederuma.
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Pirmo reizi izmantojot produktu, tam var būt netoksiska smaka. Tā neietekmē lietoša-
nu un ātri izzudīs.
Nepārpildiet pannu, ievērojiet ieteikto daudzumu.

• Jūsu ierīce aprīkota ar automātisku frī kartupeļu pagriešanas rīku (atkarībā no 
modeļa). Šis rīks ir jāizmanto, pagatavojot frī kartupeļus. Iesakām to izmantot arī 
receptēm ar lielu ēdiena daudzumu. Rīks ir jānoņem, gatavojot receptes ar 
augstu šķidruma saturu.

• Lai izvairītos no ierīces bojāšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka jūs sekojat receptei 
norādījumu un recepšu grāmatā; pārliecinieties, ka lietojat pareizo sastāvdaļu 
daudzumu. 

  AIZSARGĀT VIDI
• Jūsu ierīce ir paredzēta lietošanai daudzu gadu garumā. Tomēr, ja izlemjat to 

mainīt, atcerieties padomāt par to, kā jūs varat veicināt vides aizsardzību.
• Pirms ierīces izmešanas izņemiet taimera bateriju un utilizējiet to vietējā 

atkritumu savākšanas centrā (atbilstoši modelim).
• Apstiprinātie servisa centri pieņems atpakaļ visas jūsu vecās ierīces, lai tās 

utilizētu saskaņā ar vides noteikumiem.

   ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

Jūsu iekārtā ir vērtīgi materiāli, kurus iespējams atgūt vai pārstrādāt. 
Atstājiet to vietējā atkritumu savākšanas centrā.
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1 Pamatne
Vāka atvēršanas poga
Vāks
Lodziņš
Digitāls kontroles panelis
Mērkarote
Lāpstiņas atbrīvošanas poga
Noņemama maisīšanas lāpstiņa
Noņemams pagriežams gredzens
Pannas roktura atbrīvošanas poga
Pannas rokturis

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12  
13 
14  
15  
16 
17 
18

   

19 
20 
21 

• Noņemiet visas uzlīmes un iepakojumu.
• Atveriet vāku, nospiežot vāka atvēršanas pogu - 1. att. un nospiediet 

stiprinājumus, lai noņemtu vāku - 2. att.
• Izņemiet mērkaroti.
• Paceliet pannas rokturi līdz horizontālai pozīcijai, līdz dzirdat klikšķi, kad tas ir 

nofiksēts - 3. att.
• Noņemiet lāpstiņu, nospiežot atbrīvošanas pogu - 4. att.
• Izņemiet pannu.
• Lai noņemtu pagriežamo gredzenu, izvelciet stiprinājumus, tad paceliet to ārā.
• Noņemiet atvienojamo filtru - 6. att.
• Visas noņemamās daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā - 7. att. vai ar 

mīkstu sūkli un trauku mazgāšanas līdzekli.
• Tīriet ierīces korpusu ar mitru sūkli un trauku mazgāšanas līdzekli - 8. att.
• Rūpīgi nosusiniet, pirms visu novietojat atpakaļ.
• Novietojiet lāpstiņu, līdz dzirdat klikšķi - 9. att.
• Lai uzliktu pagriežamo gredzenu, novietojiet to uz pannas malas, virziet to uz 

pannu un spiediet uz leju, līdz dzirdat klikšķi.
• Izmantojot pirmo reizi, ierīcei var būt nekaitīga smaka. Tā neietekmē ierīces 

lietošanu un ātri zudīs.
PIEZĪME: 

• Nekad neiemērciet pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.
• Lietojot ierīci pirmo reizi, lai iegūtu labākos rezultātus, iesakām sagatavot 

recepti, kas jāgatavo 30 minūtes vai ilgāk.

APRAKSTS

10 
11 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms pirmās izmantošanas reizes 

Izņemama panna
Izņemams filtrs
Gatavošanas laiks
Temperatūra
Kavēts sākums
Uzturēt siltu
Funkcijas režīms, lai izvēlētos
iepriekš programmētu 
pagatavošanas režīmu
Manuālais režīms
Sākt/apturēt pagatavošanu
Gatavošanas režīmi
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Gatavošanas uzsākšana
• Atveriet vāku - 1. att.
• Ievietojiet ēdienu pannā un nepārsniedziet maksimālo daudzumu (skat. 

gatavošanas laiku tabulu) un maksimālā līmeņa zīmi uz lāpstiņas, gatavojot 
receptes ar augstu šķidruma saturu - 10. att.

• Sagatavojiet sastāvdaļas tā, kā norādīts recepšu grāmatā. Novietojiet 
sastāvdaļas pannā tā, kā norādīts jūsu receptē.

• Atbrīvojiet rokturi un pilnībā nolaidiet to tā korpusā - 12. att.
• Aizveriet vāku - 13. att.
• Pievienojiet ierīci strāvas avotam. Atskanēs 2 signāli un ekrānā būs redzams 00 - 14. att.

2 veidi, kā iestatīt gatavošanas laiku:
Automātiskais gatavošanas režīms:
9 pagatavošanas režīmi automātiski pielāgo gatavošanas temperatūru un to, vai lāpstiņa 
rotē, ņemot vērā izvēlēto pārtikas veidu.

- 15. att.

• Spiediet pogu “Sākt"

• Izvēlieties funkcijas režīmu
• Lai izvēlētos gatavošanas režīmu, nospiediet + pogu līdz tiek attēlots nepieciešamais 

režīms no 1 līdz 9 - 16. att.
- 17. att.

• Pielāgojiet gatavošanas laiku, nospiežot +/- pogu.
Piezīme: Pielāgojiet gatavošanas laiku pēc iekārtas iedarbināšanas.

• Izmantojot automātisko pagatavošanas režīmu, ievērojiet recepšu grāmatas 
norādījumus par to, kur pannā novietot ēdienu.
Piezīme: Lāpstiņa negriežas gatavošanas sākumā, izmantojot 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9. režīmu.

• Lai apturētu vai pārtrauktu gatavošanas režīmu, turiet nospiestu pogu          2 sekundes 
un ekrānā būs redzams 00 (14. att.)

Pārtikas produktu sagatavošana
Lai izvairītos no ierīces bojāšanas, ievērojiet rokasgrāmatā un recepšu grāmatā norā-
dīto sastāvdaļu un šķidrumu daudzumu.
Nekad nepārsniedziet maksimālo līmeni, kas ir norādīts uz lāpstiņas - 10. att. Neatstā-
jiet mērkaroti pannā, gatavojot ēdienu.

• Atveriet vāku - 1. att.
• Izņemiet karoti no pannas.
• Ievietojiet ēdienu pannā, sadalot to vienmērīgi, nodrošinot, ka jūs ievērojat 

maksimālo daudzumu (skat. gatavošanas tabulas 14. līdz 16. lpp.) - 10. att.
• Pievienojiet eļļu ēdienam ar karoti (1 Actifry Genius karote = 14 ml) - 11. att., 

sadalot to vienmērīgi (skat. gatavošanas tabulas 14. līdz 16.lpp.).
• Atslēdziet rokturi un nospiediet to atpakaļ tā korpusā - 12. att.
• Aizveriet vāku - 13. att.

  GATAVOŠANA

• Nekad nedarbiniet ierīci, kad tā ir tukša.
• Nekad nepārpildiet pannu. Ievērojiet ieteicamos daudzumus.
• Šī ierīce nav piemērota receptēm ar augstu šķidruma saturu (piemēram, zupām, 

mērcēm...).
• Nekad nedarbiniet ierīci, ja panna ir tukša.
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• Uzstādiet gatavošanu minūtēs, izmantojot +/- pogu (skat. gatavošanas tabulu 
14. līdz 16. lpp.).

• Tad uzstādiet gatavošanas temperatūru, nospiežot temperatūras/taimera pogu – 
18. att., un uzstādiet nepieciešamo temperatūru, izmantojot +/- pogu (skat. 
gatavošanas tabulu 14. līdz 16.lpp.).

• Spiediet pogu “Sākt".
PIEZĪME:

• Izvēlētais laiks tiks attēlots un sāksies minūšu atskaite. Laiks tiek izvēlēts un attēlots 
pa minūtēm. Sekundēs tiks parādīts tikai laiks, kas ir mazāks par 1 minūti.

• Ierīci var apturēt. Vienkārši nospiediet      taustiņu. Nospiežot       taustiņu, 
gatavošanas process tiks atsākts.

• Laiku jebkurā laikā var mainīt, izmantojot +/- pogas - 17. att.
• Kļūdas gadījumā vai lai izdzēstu izvēlēto laiku, turiet nospiestu           taustiņu 

2 sekundes un izvēlēties laiku no jauna.
Atlikts sākums
Atliktu sākumu var iestatīt, izmantojot vienu no 9 automātiskajiem gatavošanas režīmiem 
vai manuālo režīmu:
– Pievienojiet ierīci strāvas avotam.
– Turiet nospiestu temperatūras/taimera pogu 3 sekundes. Parādīsies piktogramma   

un taimeris mirgos 0:00.
– Uzstādiet atliktā sākuma laiku, izmantojot +/- pogas (intervāli: 10 minūtes) (līdz ne 

ilgāk kā 9 stundām).
– Spiediet pogu “Sākt” un sāksies atliktā sākuma laika atskaite. Gatavošana sāksies, 

kad atliktā sākuma taimeris būs sasniedzis 0:00. 

6. Vistas gaļa, piemēram, stilbiņi 
un spārniņi, ...

7. Voks* piemēram, cepti rīsi ar 
garnelēm, sautēta liellopa 
gaļa, cepti dārzeņi, ...

8. Pasaules ēdiens * piemēram, 
jēra gaļas tadžina, kebaps , ...

9. Deserti, piemēram, ābolu un 
bumbieru kompots, karamelizēti 
rieksti, ...

1. Frī kartupeļi un čipsi, piemēram, 
frī kartupeļi, dārzeņu čipsi, 
kartupeļu daiviņas, ...

2. Panētas uzkodas, piemēram, 
vistas nageti, panētas 
tīģergarneles, ...

3. Uzkodas mīklā, piemēram, sīpolu 
gredzeni, kalmāru gredzeni, ...

4. Rullīši, piemēram, tādas mīklas 
uzkodas kā samosa, pavasara 
rullīši, ...

5. Gaļas un dārzeņu bumbiņas

*’1 maltīte 1 porcija” programmas 

Manuālais režīms:
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Funkcija “Uzturēt siltu"
• Kad gatavošanas process ir beidzies, ja 3 minūšu laikā netiek veikta neviena 

darbība, automātiski  ieslēdzas funkcija         “Uzturēt siltu" (izņemot 1. režīmā – 
Frī kartupeļi).

• Ierīce uztur ēdienu siltu 30 minūtes un tad izslēdzas.
• Lai deaktivizētu funkciju “Uzturēt siltu”, spiediet vienlaikus + un – pogas (3 

sekundes).
• Lai vēlreiz aktivizētu funkciju “Uzturēt siltu”, spiediet vienlaikus + un - pogas (3 

sekundes).

Ēdiena izņemšana
Atverot vāku, ierīce pārtrauc strādāt. Lai atsāktu gatavošanu, aizveriet vāku un 
nospiediet          pogu.
Kad vāks tiek atvērts ilgāk par 2 minūtēm, ierīce dzēsīs veiktos iestatījumus. 

• Kad pagatavošanas process ir pabeigts, atskan signāls.
• Atveriet vāku - 1. att.
• Paceliet rokturi, līdz dzirdat klikšķi, ka tas ir nofiksēts, un izņemiet pannu — 19. 

un 20. att.
• Uzreiz pasniedziet.
• Lai izvairītos no apdegumu riska, neskarieties pie vāka vai jebkuras citas daļas, 

izņemot pie pannas roktura un vāka atvēršanas pogas.

ACTIFRY GENIUS GATAVOŠANAS 

• Nepievienot sāli frī kartupeļiem, kamēr tie ir pannā. Pievienojiet sāli tikai tad, kad 
frī kartupeļi ir izņemti no pannas.

• Pievienojot kaltētus garšaugus un garšvielas ActiFry, samaisiet tos ar kādu eļļu 
vai šķidrumu. Pievienojot tos tieši pannā, karstā gaisa sistēma tos vienkārši 
aizpūtīs.

• Spēcīgas krāsas garšvielas var nedaudz iekrāsot iekārtas lāpstiņu un detaļas. 
Tas ir normāli.

• Sagatavojiet visu pārtiku vienādos gabaliņos, lai nodrošinātu, ka tiem ir 
nepieciešams vienāds gatavošanas laiks.

• Sagatavojiet dārzeņus, jo īpaši sakņu dārzeņus, mazos gabaliņos, lai 
nodrošinātu, ka tie ir gatavi.

• Izmantojot sīpolus ActiFry receptēs, tos vislabāk ir sagriezt šķēlēs, nevis 
sasmalcināt, jo tā tie gatavojas labāk. Pirms pievienošanas pannā atdaliet sīpolu 
gredzenus un ātri tos apmaisiet tā, lai tie būtu vienmērīgi sadalīti.

Tikai automātiskajam gatavošanas režīmam:
• Izvēloties gatavošanas režīmu, sastāvdaļas jāievieto pannā tā, kā norādīts 

ActiFry Genius recepšu grāmatā. Tas nodrošina pareizo ēdiena pagatavošanas 
līmeni katrai sastāvdaļai. Tie, kam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks, tiek 
ievietoti pannas augšējā pusē. Tie, kam nepieciešams īsāks gatavošanas laiks, 
tiek novietoti pie roktura.
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• Standarta eļļas: olīveļļa, vīnogu kauliņu eļļa, kukurūzas eļļa, zemesriekstu eļļa, 
saulespuķu eļļa, sojas eļļa *

• Aromatizētas eļļas: eļļas ar aromātiskiem garšaugiem, ķiplokiem, čili, citronu...
• Īpašās eļļas: lazdu riekstu*, sezama*…

(*gatavot saskaņā ar ražotāja norādījumiem) 

Labākajiem rezultātiem ar ActiFry 
mēs iesakām ievērot mūsu ieteikumus par kartupeļu 

un eļļas veidu, ko izmantot.
Kādu kartupeļu šķirni izmantot?
Parasti mēs iesakām izmantot kartupeļus, ko rekomendē frī kartupeļu pagatavošanai. 
Daudzos lielveikalos uz iepakojuma ir norādīts, kādas šķirnes ir piemērotas frī 
kartupeļu pagatavošanai. Labiem rezultātiem mēs iesakām izmantot tādas šķirnes kā, 
piemēram, King Edward un Maris Piper. Kad kartupeļi ir svaigi novākti, tiem ir augstāks 
ūdens saturs, tāpēc mēs iesakām frī kartupeļus gatavot dažas minūtes ilgāk.
Kur glabāt kartupeļus?
Labākā vieta kartupeļu uzglabāšanai ir tumšā pagrabā vai vēsā, no gaismas aizsargātā 
skapī (no 6 līdz 8 °C).
Kā sagatavot kartupeļus ActiFry?
Lai iegūtu labākos rezultātus, jānodrošina, ka frī kartupeļi nesaķeras kopā. 
Nomazgājiet veselus kartupeļus un pēc tam sagrieziet tos frī kartupeļu formā ar asu 
nazi vai frī kartupeļu griezēju. Frī kartupeļiem jābūt vienāda izmēra, lai tiem būtu 
nepieciešams vienāds gatavošanas laiks. Nomazgājiet sagrieztos kartupeļus lielā 
daudzumā auksta ūdens, līdz tas kļūst skaidrs, lai pēc iespējas vairāk noskalotu cieti. 
Rūpīgi nosusiniet frī kartupeļus, izmantojot tīru virtuves dvieli, kas uzsūc daudz 
mitruma. Frī kartupeļiem ir jābūt pilnīgi sausiem pirms tie tiek ievietoti ActiFry, pretējā 
gadījumā tie nebūs kraukšķīgi. Lai pārbaudītu, vai tie ir pietiekami sausi, nosusiniet tos 
ar papīra virtuves dvieli tieši pirms pagatavošanas. Ja papīrs ir mitrs, tad nosusiniet tos 
vēlreiz. Atcerieties, ka frī kartupeļu pagatavošanas laiks atšķirsies atkarībā no to svara 
un izmantotajiem kartupeļiem.
Kā griezt kartupeļus?
Frī kartupeļu izmērs ietekmē to, cik tie būs kraukšķīgi vai mīksti. Jo tievāki ir frī 
kartupeļi, jo kraukšķīgāki tie būs un otrādi - resnāki frī kartupeļi būs mīkstāki. Jūs varat 
sagriezt kartupeļus tik resnos un garos stienīšos, kā Jums labāk patīk:

Biezums: Amerikāņu stila: 8 x 8 mm/ Plāni: 10 x 10 mm/ Standarta: 13 x 13 mm
Garums: Līdz aptuveni 9 cm.

ActiFry maksimālais ieteicamais frī kartupeļu biezums ir 13 mm x 13 mm un garums 
līdz 9 cm.

Kāda veida eļļu es varu izmantot?
ActiFry var izmantot dažādas eļļas:

IETEIKUMI FRĪ KARTUPEĻU

ACTIFRY GENIUS IETEIKUMI FRĪ KARTUPEĻU 
PAGATAVOŠANAI (tikai Apvienotajai Karalistei)
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Tips Daudzums
Actifry 
eļļas 

karotes 

Gatavo-
šanas 
režīms 

Genius 1,2kg 
gatavošana 

laiks* 
(minūtes)

Genius 1,7kg 
gatavošana 

laiks* 
(minūtes)

Vistas nageti

Svaigs vai 
sasaldēts 750 g Nav 2 13 - 15 10 - 12

Svaigi 1200 g Nav 2 – 13 - 15

Saldēts 1200 g Nav 2 – 15 - 17

Vistas 
stilbiņi Svaigi 4 līdz 6 Nav 6 20 - 25 20 - 22

Cāļa krūtiņa 
(atkaulota)

Svaigi 6 Nav 6 20 - 25 18 - 20

Svaigi 9 Nav 6 – 22 - 24

Gaļas 
bumbiņas

Saldēts 750 g 1 5 16 - 18 14 - 15

Saldēts 1200 g 1 1/2 5 – 18 - 20

GATAVOŠANAS LAIKS

Gatavošanas laiks ir norādīts kā aptuvena vadlīnija un var atšķirties atkarībā no 
pārtikas sezonalitātes, izmēra, izmantotā daudzuma un gaumes, kā arī sprieguma. 
Norādīto eļļas daudzumu var palielināt atkarībā no jūsu gaumes un vajadzībām. Ja 
vēlaties kraukšķīgākus frī kartupeļus, varat tos gatavot dažas minūtes ilgāk.

Kartupeļi

Tips Daudzums
Actifry 
eļļas 

karotes 

Gatavo-
šanas 
režīms 

Genius 1,2kg 
gatavošana 

laiks* 
(minūtes)

Genius 1,7kg 
gatavošana 

laiks* 
(minūtes)

Svaigi frī kartupeļi
10 mm x 10 mm

Svaigi (frī 
kartupeļi)

750 g 1/2 1 26-28 25-27

1000 g 3/4 1 30-34 28-30

1500 g 1 1 X 36-38

1700 g 1 1 X 42-44

Saldēti frī kartupeļi
13 mm x 13 mm

Saldēti (frī 
kartupeļi)** 

750 g Nav 1 26-28 23-25

1200 g Nav 1 – 36-38

* Tikko novāktiem kartupeļiem var būt nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks, lai tie 
būtu kraukšķīgi un zeltaini brūni.
** Labākajiem rezultātiem mēs iesakām izmantot saldētus frī kartupeļus bez kviešu 
miltu mīklas, jo tie parasti ir mazāk kraukšķīgi, un mīkla gatavošanas laikā var nokrist 
(pārbaudiet sastāvdaļu sarakstu uz iepakojuma).

Gaļa - mājputnu gaļa 
Pievienojiet gaļai nedaudz garšvielas, droši samaisiet tās ar eļļu (paprika, karijs, dažādi 
garšaugi, timiāns, lauru lapas u.c.).
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Tips Daudzums
Actifry 
eļļas 

karotes  

Gatavo-
šanas 
režīms  

Genius 1,2 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Genius 1,7 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Kalmāri 
mīklā Saldēti

300 g 
Nav

3 11 - 13 10 - 12

500 g 3 – 11 - 13

Tīģergarneles 
(nevārītas) Svaigas

300 g
Nav

3 11 - 13 8 - 10

450 g 3 – 8 - 10

Rīsu un dārzeņu ēdieni

Tips Daudzums
Actifry 
eļļas 

karotes  

Gatavo-
šanas 
režīms 

Genius 1,2 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Genius 1,7 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Ratatujs*
Saldēts 750 g Nav 7 16 - 18 14 - 16

Saldēts 1000 g Nav 7 – 23 - 25
Zemnieka maisījums 

cepšanai pannā* Saldēts 1000 g Nav 6 – 22 - 24

Paelja *
Saldēta 650 g Nav 220°C 16 - 19 12 - 14

Saldēta 1000 g Nav 220°C – 15 - 17

* Saldētie produkti nav pieejami visās valstīs.

Zivis – gliemenes

Tips Daudzums
Actifry eļļas 

karotes

Gatavo-
šanas 
režīms  

Genius 1,2 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Genius 1,7 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Cukīni Strēmeles
750 g 1 + 150 ml ūdens 7 25-30 20 - 25

1200 g 1 + 150 ml ūdens 7 – 25 - 30

Paprika Strēmeles
650 g 1 + 150 ml ūdens 7 18-22 15 - 18

1200 g 1 + 150 ml ūdens 7 – 20 - 25

Sēnes Četrās 
daļās

650 g 1 7 10-15 10 - 15

1000 g 1 7 – 16 - 18

Tomāti Četrās 
daļās

650 g 1 + 150 ml ūdens 7 13-16 12 - 14

1000 g 1 + 150 ml ūdens 7 – 15 - 17

Sīpoli Šķēles
500 g 1 220°C 12-16 12 - 14

750 g 1 220°C – 18 - 20

Dārzeņi
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Augļi

Tips Daudzums
Actifry eļļas

karotes

Gatavo-
šanas 
režīms  

Genius 1,2 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Genius 1,7 kg 
gatavošanas 

laiks (minūtes)

Banāni Šķēles
5 1 + 1 cukura 9 5 - 6 5 - 6

7 1 + 1 cukura 9 – 5 - 6

Zemenes Četrās 
daļās

1000 g 2 cukura 9 10 - 12 8 - 10

1500 g 2 cukura 9 – 10 - 12

Āboli Uz pusēm
3 1 + 1 cukura 9 10 - 12 8 - 10

5 1 + 2 cukura 9 – 10 - 12

Ananasi

Svaigi 
(nomizoti un 

sagriezti 
gabalos)

1 2 cukura 9 10 - 15 10 - 12

2 2 cukura 9 – 15 - 17

• Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
• Atveriet vāku, nospiežot pogu - 1. att. un un nospiediet stiprinājumus, lai 

noņemtu vāku - 2. att.
• Paceliet noņemamo pannas rokturi līdz dzirdat klikšķi, lai noņemtu pannu - 3. att.
• Izņemiet pannu.
• Noņemiet lāpstiņu, nospiežot atbrīvošanas pogu - 4. att.
• Izņemiet atvienojamo filtru - 6. att.
• Lai noņemtu pagriežamo gredzenu, izvelciet stiprinājumus, tad paceliet to ārā.
• Visas noņemamās daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā - 7. att. vai ar 

mīkstu sūkli un trauku mazgāšanas līdzekli.
• Tīriet ierīces korpusu ar mitru sūkli un trauku mazgāšanas līdzekli - 8. att. Rūpīgi 

nosusiniet, pirms visu novietojat atpakaļ.
• Mēs garantējam, ka izņemamā panna ATBILST NOTEIKUMIEM par materiāliem, 

kas nonāk saskarē ar pārtiku.
• Ja ēdiens pieķeras vai piedeg pie pannas vai lāpstiņas, iemērciet to siltā ūdenī 

pirms tīrīšanas.

VIENKĀRŠA TĪRĪŠA

Iekārtas tīrīšana
Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus 
tīrīšanas līdzekļus. Izņemamais filtrs ir jātīra regulāri. Lai nodrošinātu, ka jūsu 
izņemamā panna kalpo ilgāk, nekad neizmantojiet metāla virtuves piederumus. 
Mēs neiesakām izmantot jebkāda veida mazgāšanas līdzekļus, kas nav trauku 
mazgāšanas līdzeklis, lai tīrītu kādu iekārtas daļu.
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Problēmas Cēloņi Risinājumi

Ierīce nedarbojas.

Ierīce nav pareizi pieslēgta 
strāvas avotam.

Pārliecinieties, ka ierīce ir 
pareizi pieslēgta kontaktligzdai.

Jūs vēl neesat nospiedis 
pogu           . Nospiediet pogu           .

Jūs nospiedāt pogu 
bet ierīce nedarbojas. Aizvērt vāku.

Ierīce nesakarst.
Zvaniet klientu palīdzības 
dienestam pa tālr. 0345 602 1454
(01) 677 4003 - ROI

Lāpstiņa neatgriežas.

Lāpstiņa negriežas gatavošanas 
sākumā, izmantojot 2., 3., 4., 5., 
7., 8. un 9. gatavošanas režīmu.
Sāciet lietot manuālo režīmu, lai 
pārbaudītu, vai lāpstiņa griežas. 
Ja tā neatgriežas, pārbaudiet, vai 
tā ir ievietota pareizajā pozīcijā. 
Pretējā gadījumā zvaniet uz 
zemāk norādīto klientu palīdzības 
dienesta tālruni:
0345 602 1454
(01) 677 4003 - ROI

Lāpstiņa nepaliek 
vietā Lāpstiņa nav nofiksēta.

Ievietojiet lāpstiņu vēlreiz, līdz 
dzirdat klikšķi - 12. att.

Ēdiens nav 
pagatavots 
viendabīgi.

Jūs neizmantojāt lāpstiņu. Novietojiet to pozīcijā.

Ēdiens/frī kartupeļi nav sagriezti 
vienādi.

Sagrieziet ēdienu/frī 
kartupeļus vienādā izmērā.

DAŽI PADOMI PROBLĒMU GADĪJUMĀ...
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Problēmas Cēloņi Risinājumi

Frī kartupeļi nav 
pietiekami 
kraukšķīgi.

Jūs neizmantojat kartupeļu šķirni, 
ko iesaka frī kartupeļiem.

Izvēlēties kartupeļu šķirni, ko 
iesaka frī kartupeļiem, piemēram, 
Maris Piper vai King Edward 
kartupeļus.

Kartupeļi nav pietiekami 
nomazgāti un/vai nav pilnībā 
nožāvēti.

Mazgājiet kartupeļus ilgi, lai 
noņemtu cieti, un pirms 
gatavošanas ļoti rūpīgi nosusiniet. 
Tiem ir jābūt pilnīgi sausiem.

Frī kartupeļi ir pārāk biezi.
Sagrieziet tos smalkāk. 
Maksimālais frī kartupeļu izmērs ir 
13 mm  x 13 mm.

Nav pietiekami daudz eļļas.
Palieliniet eļļas daudzumu (skat. 
gatavošanas tabulu 14. līdz 
16.lpp.).

Filtrs ir aizsērējies. Notīriet filtru.

Frī kartupeļi 
gatavošanas laikā salūzt. Daudzums ir pārāk liels.

Samaziniet kartupeļu daudzumu 
un pielāgojiet gatavošanas laiku.

Ēdiens paliek uz 
pannas malas.

Pannā ir pārāk daudz ēdiena.

Ievērojiet maksimālo daudzumu, 
kas ir norādīts gatavošanas tabulā.
Novietojiet pagriežamo gredzenu 
vietā. Samaziniet ēdiena 
daudzumu.

Pārsniegts maksimālais līmenis. Samaziniet daudzumu.

Gatavošanas šķidrumi 
noplūduši iekārtas 

pamatnē.

Defekta panna vai lāpstiņa.

Pārbaudiet, vai lāpstiņa ir pareizi 
novietota, pretējā gadījumā 
zvaniet uz zemāk norādīto klientu 
palīdzības dienesta tālruni.

Pārsniegts maksimālais līmenis.

Ievērojiet maksimālo līmeni.
Neizmantojiet ActiFry, lai 
pagatavotu receptes ar augstu 
šķidruma saturu.

LCD ekrāns nestrādā.
Ierīce nav pievienota strāvas avotam. Pievienojiet ierīci strāvas avotam.

Vāks ir atvērts. Aizveriet vāku.

LCD displejs rāda
«Er» (kļūda (angļu val. - 

error)).
Ierīce nedarbojas pareizi.

Atvienojiet ierīci no strāvas avota, 
nogaidiet 10 sekundes, vēlreiz 
pievienojiet ierīci un nospiediet  
          pogu.
Ja LCD ekrāns vēl uzrāda ER, 
skat. kļūdas kodu tabulu 19.lpp.

Ierīce ir neparasti 
skaļa.

Jums ir aizdomas, ka ierīces 
motors nedarbojas pareizi.

Zvaniet uz zemāk norādīto klientu 
palīdzības dienesta tālruni.
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E. 1 vai 2 Ventilators nestrādā.

Pārbaudiet, vai visas noņemamās 
daļas ir uzstādītas un pareizi 
novietotas (trauka ventilācijas režģis 
un izņemamais filtrs, panna, vāks).
Pārbaudiet, vai izņemamajās daļās 
nav svešu priekšmetu. Ja kļūda 
netiek novērsta pēc tam, kad esat 
pārbaudījis, ka ventilācijas
režģī nav svešu priekšmetu, zvaniet 
uz klientu palīdzības dienesta tālruni. 
19.lpp.

E. 3

Šī kļūda var parādīties, ja 
ierīce ilgstoši glabāta pārāk 
zemā temperatūrā.

Atstājiet ierīci apkārtējā temperatūrā 
virs 15 °C vienu stundu pirms tās 
iedarbināšanas. Ja kļūda netiek 
novērsta, zvaniet uz klientu palīdzības 
dienesta tālruni. 19.lpp.

E. 4
Jūsu iekārtai ir temperatūras 
sensora kļūda.

Zvaniet uz zemāk norādīto klientu 
palīdzības dienesta tālruni. 19. lpp.

E. 5

Jūsu mājas tīkla spriegums ir 
pārāk zems. Gatavošanas 
rezultāti var tikt mainīti.

Sazinieties ar savu elektroenerģijas 
piegādātāju.

E. 6

Jūsu mājas tīkla spriegums 
ir pārāk augsts; drošības 
apsvērumu dēļ jūsu ierīce 
būtu jāaizsargā pret 
pārkaršanas risku.

Sazinieties ar savu elektroenerģijas 
piegādātāju.

KĻŪDU KODU TABULA: E.

Ja Jums ir kādas ar produktu saistītas problēmas vai jautājumi, vispirms sazinieties ar 
mūsu klientu attiecību komandu, lai saņemtu ekspertu palīdzību un ieteikumus:

Palīdzības dienests:  0345 602 1454 - UK 
  (01) 677 4003 - ROI 
vai sazinieties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni: www.tefal.co.uk
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TEFAL/T-FAL * STARPTAUTISKĀ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
 : www.tefal.com

Šo produktu labo TEFAL/T-FAL * garantijas perioda laikā un pēc tā.
Piederumus, palīgmateriālus un gala lietotāja rezerves daļas var iegādāties, ja vien šīs preces ir 

pieejamas attiecīgajā vietā, kā aprakstīts TEFAL/T-FAL tīmekļa vietnē www.tefal.com
Garantija**
Šim produktam ir TEFAL/T-FAL garantija ražošanas defektiem attiecībā uz materiāliem 
vai apdari garantijas periodā***, kā norādīts pievienotajā valstu sarakstā, sākot no 
iegādes vai piegādes datuma. Ražotāja starptautiskā garantija sedz visas izmaksas, 
kas ir saistītas ar pierādītā defektīvā produkta atjaunošanu tā, lai tas atbilstu tā 
sākotnējām specifikācijām, remontējot vai aizstājot jebkuru defektīvo daļu, un 
nepieciešamo darbu. Pēc TFAL/T-FAL izvēles defektīvs produkts var tikt aizstāts nevis 
remontēts. TEFAL/T-FAL vienīgais pienākums un jūsu ekskluzīvais lēmums saskaņā ar 
šo garantiju ir ierobežots ar šādu remontu vai aizstāšanu.
Nosacījumi un izņēmumi
TEFAL/T-FAL nav pienākuma salabot vai aizstāt produktu, kuram nav pievienots derīgs 
pirkuma pierādījums. Preci var atgriezt personīgi vai, pienācīgi iesaiņojot, to var 
atgriezt arī, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu (vai ekvivalentu pasta sūtījumu) uz TEFAL/T-
FAL autorizētu servisa centru. Katras valsts autorizēto servisa centru pilnās adreses ir 
norādītas TEFAL/T-FAL tīmekļa vietnē (www.tefal.com) vai arī tās var uzzināt, zvanot uz 
pielikumā pievienotajā valstu sarakstā norādīto atbilstošu patērētāju apkalpošanas 
centru. Lai piedāvātu labākos pēcpārdošanas pakalpojumus un nepārtraukti uzlabotu 
klientu apmierinātību, TEFAL/T-FAL var nosūtīt apmierinātības aptauju visiem 
klientiem, kuru TEFAL/T-FAL produkts ir ticis salabots vai mainīts autorizētā servisa 
centrā.
Šī garantija attiecas tikai uz produktiem, kas ir iegādāti un tiek lietoti tikai 
mājsaimniecībā, un nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas izmantošanas, 
nolaidības, TEFAL/T-FAL norādījumu neievērošanas vai produkta pārveidošanas vai 
neatļauta remonta, īpašnieka nepareiza iepakojuma vai pārvadātāja nepareizu rīcību 
rezultātā. Tajā nav ietverts arī normāls nolietojums, dilstošo detaļu uzturēšana vai 
nomaiņa, vai arī:

– nepareiza ūdens tipa vai 
palīgmateriālu izmantošana

– ūdens, putekļu vai insektu iekļūšana 
produktā (izņemot iekārtas ar 
īpašām insektiem paredzētām 
iezīmēm)

– katlakmens veidošanās 
(katlakmens noņemšana jāveic 
saskaņā ar lietošanas instrukcijām)

– stikla vai porcelāna detaļu bojājumi

– bojājumi vai slikti rezultāti nepareizas 
sprieguma vai frekvences dēļ, kas 
neatbilst uz produkta ID vai specifikācijā 
norādītā

– mehāniskie bojājumi, pārslodze
– zibens vai jaudas svārstību rezultātā 

radušies bojājumi
– nelaimes gadījumi, tostarp ugunsgrēks, 

plūdi u.c.
– profesionāla vai komerciāla izmantošana



Patērētāju tiesības
Šī TEFAL/T-FAL starptautiskā garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās tiesības, 
kādas var būt patērētājam, vai tiesības, kuras nevar izslēgt vai ierobežot, kā arī 
tiesības pret mazumtirgotāju, no kura patērētājs preci iegādājās. Šī garantija sniedz 
patērētājam īpašas tiesības, un patērētājam var būt arī citas tiesības, kas katrā valstī 
var atšķirties. Patērētājs drīkst nodrošināt jebkuras šādas tiesības pēc saviem 
ieskatiem.
***Ja produkts ir ticis iegādāts sarakstā norādītajā valstī un pēc tam tiek izmantots 
citā norādītajā valstī, starptautiskās TEFAL/T-FAL garantijas ilgums ir tāds, kāds tas 
ir lietošanas valstī, pat ja produkts tiek iegādāts kādā valstī ar atšķirīgu garantijas 
ilgumu. Remonta procesam var būt nepieciešams ilgāks laiks, ja produktu šajā vietā 
nepārdod TFAL/T-FAL. Ja produkts nav remontējams jaunajā valstī, starptautiskā 
TFAL/T-FAL garantija tiek ierobežota ar līdzīga vai alternatīva produkta aizvietošanu 
par līdzīgu cenu, ja vien tas ir iespējams.
*TEFAL mājsaimniecības ierīces dažās teritorijās, piemēram, Amerikā un Japānā, 
tiek pārdotas ar T-FAL zīmolu. TFAL/T-FAL ir Groupe SEB reģistrētas preču zīmes.
Lūdzu, glabājiet šo dokumentu jūsu atsaucei, ja jūs vēlēsities iesniegt prasību 
saskaņā ar garantiju.
**tikai Austrālijai:
Mūsu precēm ir garantijas, kuras nevar izslēgt saskaņā ar Austrālijas Patērētāju 
likumu. Jums ir tiesības uz aizvietošanu vai atmaksu par būtisku kļūdu un 
kompensāciju par jebkuriem citiem saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai 
bojājumiem. Jums ir tiesības uz to, ka preces tiek remontētas vai aizstātas, ja to 
kvalitāte nav pieņemama un ja tās nav būtiskas kļūdas.
**tikai Indijai: Jūsu Tefal produktam ir 2 gadu garantija. Garantija sedz tikai defektīvā 
produkta remontu, bet pēc TEFAL izvēles var produkta nomaiņu tā vietā, lai 
remontētu defektīvu produktu. Lai patērētāja produktam tiktu veikts remonts, 
patērētājam obligāti ir jānoformē servisa pieprasījums, izmantojot tam paredzēto 
viedtālruņa lietotni - TEFAL SERVICE APP - vai zvanot uz TEFAL patērētāju 
apkalpošanas centru 1860-200 - 1232, darba laiks P-S 09.00 līdz 18.00. Garantija 
neattiecas uz precēm, kas tiek atgrieztas, izmantojot pastu. Kā pirkuma pierādījums 
patērētājam jāsniedz gan šī apzīmogotā garantijas karte, gan kases čeks.




