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SAGE IESAKA 
VISPIRMS 
RŪPĒTIES PAR 
DROŠĪBU
Sage® by Heston Blumenthal® 
ļoti rūpējas par patērētāju 
drošību. Mēs izstrādājam un 
ražojam patēriņa produktus, 
vislielāko uzmanību pievēršot 
patērētāju drošībai. Mēs arī 
aicinām būt piesardzīgiem, 
lietojot elektrisku ierīci, un 
ievērojiet turpmāk minētos 
norādījumus par drošību.

SVARĪGA 
INFORMĀCIJA 
PAR DROŠĪBU
PIRMS IZMANTOŠANAS 
IZLASIET VISUS 
NORĀDĪJUMUS 
UN SAGLABĀJIET 
PAMĀCĪBU 
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM
Pirms grila darbināšanas 
rūpīgi izlasiet lietošanas 
pamācību un saglabājiet 
to turpmākām uzziņām.
Pirms grila izmantošanas 
pirmo reizi noņemiet 
no tā visas uzlīmes un 
reklāmas materiālus. 
Lai novērstu mazu bērnu 
noslāpšanas risku, no šīs 
ierīces strāvas vada spraudņa 
noņemiet aizsargpārklāju un 
droši atbrīvojieties no tā.
Darbināšanas laikā 
nenovietojiet grilu uz sola vai 
galda malas. Pārliecinieties, ka 
virsma ir līdzena, tīra un brīva 
no ūdens un citām vielām.

•

•

•

•
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Nelietojiet grilu uz 
izlietnes noteces.
Nenovietojiet grilu uz vai pie 
karsta gāzes vai elektriskās 
plīts degļa vai vietā, kur tas var 
pieskarties karstai cepeškrāsnij.
Novietojiet grilu vismaz 
20 cm attālumā no sienām, 
aizkariem, drēbēm un citiem 
termojutīgiem materiāliem.
Vienmēr darbiniet grilu uz 
stabilas un karstumizturīgas 
virsmas. Nelietojiet uz 
virsmas, kas pārklāta ar drānu, 
pie aizkariem vai citiem 
uzliesmojošiem materiāliem.
Pirms izmantošanas vienmēr 
pārliecinieties, ka grils ir 
pareizi salikts. Izpildiet 
norādījumus šajā pamācībā.
Šī ierīce nav paredzēta 
darbināšanai ar ārējo 
taimeri vai atsevišķu 
tālvadības sistēmu.
Ierīces vāks un ārējā virsma 
sakarsīs darbināšanas laikā.

•

•

•

•

•

•

•

Pieejamo virsmu temperatūra 
būs augsta ierīces 
darbināšanas laikā un kādu 
laiku pēc izmantošanas.
Neko nenovietojiet uz grila, kad 
vāks ir aizvērts, darbināšanas 
un uzglabāšanas laikā.
Noteikti izslēdziet grilu, 
atvienojiet tā strāvas vadu 
no maiņstrāvas rozetes 
un ļaujiet pilnībā atdzist, 
ja ierīci nelietosiet, pirms 
tīrīšanas, pirms ierīces 
pārvietošanas, izjaukšanas, 
salikšanas un uzglabāšanas.
Grilam jābūt tīram. Izpildiet 
tīrīšanas norādījumus 
šajā pamācībā.
Strāvas vada spraudnis 
jāatvieno no maiņstrāvas 
rozetes pirms ierīces tīrīšanas 
un ierīces ieeja ir jānosusina, 
pirms ierīci lietosiet vēlreiz.

 Šī ierīce ir apzīmēta ar 
karstas virsmas simbolu, 
vāks un ārējā virsma būs 

karsti ierīces darbināšanas laikā 
un kādu laiku pēc tam.

•

•

•

•

•
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SVARĪGA 
DROŠĪBAS 
INFORMĀCIJA 
PAR VISĀM 
ELEKTRISKAJĀM 
IERĪCĒM
Pirms lietošanas pilnībā 
attiniet strāvas vadu. 
Neļaujiet strāvas vadam 
nokārties pāri sola vai galda 
malai, pieskarties karstām 
virsmām vai sapīties mezglā.
Lai aizsargātu pret strāvas 
triecienu, nemērciet strāvas 
vadu, tā spraudni vai ierīci 
ūdenī vai citā šķidrumā.
Šo ierīci var izmantot bērni no 
8 gadu vecuma un personas 
ar ierobežotām fiziskām, 
sensorām vai psihiskām 
spējām vai bez pieredzes 
un zināšanām, ja tās tiek 
uzraudzītas vai ir apmācītas 
par ierīces drošu izmantošanu 
un saprot saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar 
šo ierīci. Ierīces tīrīšanu vai 
tehnisko apkopi nedrīkst 
veikt bērni bez uzraudzības, 
to drīkst uzraudzībā darīt 
bērni no 8 gadu vecuma.

•

•

•

•

•

Ieteicams regulāri pārbaudīt 
ierīci. Lai novērstu riska 
situāciju, nelietojiet ierīci, ja 
strāvas vads, tā spraudnis vai 
pati ierīce ir jebkādā veidā 
bojāti. Nogādājiet visu ierīci 
tuvākajā autorizētajā Sage 
servisa centrā, lai veiktu 
pārbaudi un/vai remontu.
Jebkādi apkopes darbi, 
izņemot tīrīšanu, jāveic 
autorizētā Sage servisa centrā.
Šī ierīce ir paredzēta tikai 
lietošanai sadzīvē. Lietojiet 
ierīci tikai paredzētajiem 
nolūkiem, nelietojiet citiem 
nolūkiem. Nelietojiet to 
transportlīdzekļos, kas 
atrodas kustībā, vai laivās. 
Nelietojiet ierīci ārpus telpām. 
Nepareiza izmantošana 
var izraisīt ievainojumus.
Ieteicams instalēt paliekošā 
sprieguma ierīci (drošības 
slēdzi), lai nodrošinātu 
papildu drošību elektrisko 
ierīču izmantošanas 
laikā. Ieteicams ieinstalēt 
elektrotīklā, kas padod 
barošanu ierīcei, drošības 
slēdzi ar nominālu paliekošo 
darbināšanas spriegumu, 
kas nepārsniedz 30mA. Lai 
iegūtu profesionālu palīdzību, 
sazinieties ar elektriķi.

•

•

•

•
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Atainotais simbols norāda, 
ka no šīs ierīces nedrīkst 
atbrīvoties sadzīves 

atkritumos. Tā ir jānogādā šim 
nolūkam paredzētā vietējā 
atkritumu savākšanas punktā vai 
izplatītājam, kurš sniedz šo 
pakalpojumu. Lai iegūtu sīkāku 
informāciju, lūdzu, sazinieties ar 
vietējo pašvaldību.

LV
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Vaļējs līdzens BBQ režīms 
Atver līdzenu 1650 
kvadrātcentimetru 
grilēšanas virsmu.
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Nerūsējoša tērauda korpuss ar zem 
spiediena lietiem rokturiem
Lietā alumīnija nepiedegošas plates  
Ar Quantanium™ pārklājumu, kura sastāvā 
ir titāns, virsmas aizsargāšanai pret 
saskrāpēšanu un cepšanai bez eļļas.
Noņemamas, trauku mazgājamā mašīnā 
mazgājamas plates  
Plakana plate olām un pankūkām, rievota 
plate gaļas apcepšanai.
Produkta izvēles ritenis ar brīdinājuma 
skaņas signālu  
Piespiežot riteņa centra taustiņu, notiek 
pārslēgšana Set Temp (gatavība) sarakstā.
Temperatūras pārveidošanas taustiņš 
Pārvērš rādījumus sākotnējā Celsija skalas 
iestatījumā uz Fārenheita skalu.
Viedie iestatījumi ar nostāvēšanās 
indikatoru  
5 gaļas iestatījumiem ir ieprogrammētās 
temperatūras jūsu izvēlētajai gatavības 
pakāpei.
Temperatūras vadības ritenis  
(160°C–230°C)  
Ar “LOW”, “PANINI” (sendvičs) un “SEAR” 
režīmiem.
Integrētā zonde ar Sage Assist™ cilpu un 
zondes uzglabāšanas vieta   
Precīzai gatavošanai un vienkāršai 
uzglabāšanai.
Plates slīpuma regulators  
Noregulē apakšējās cepšanas plates leņķi, 
lai notecinātu taukus, vai to var iestatīt 
līdzenu, lai pagatavotu olas un pankūkas.
Uzglabāšanas fiksēšanas satvere  
Fiksē aizvērtas plates uzglabāšanai vertikālā 
stāvoklī.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.
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BBQ fiksēšanas atcelšana
6 noregulējami augstuma iestatījumi 
Samazina augšējās plates svaru uz 
smalkiem ēdieniem vai to var iestatīt 
pietiekami augstu, lai apceptu sviestmaizes.
Līmeņošanas atbalsts  
Integrēts augšējās plates atbrīvošanas 
slēdzī, lai noregulētu peldošās augšējās 
plates pozīciju.
Augšējais PLATE RELEASE  
(plates atbrīvošana) slēdzis  
Ļauj izņemt augšējo cepšanas plati. 
Atsevišķi izņemiet augšējo un apakšējo 
cepšanas plati vieglai tīrīšanai vai plašu 
pozīciju samainīšanai.
Apakšējais PLATE RELEASE  
(plates atbrīvošana) slēdzis  
Ļauj izņemt apakšējo cepšanas plati.
Integrēta noņemama tvertne šķidruma 
savākšanai  
Savāc tauku pārpalikumus veselīgai 
cepšanai. BBQ režīmā unikālas 
konstrukcijas noteces ļauj novadīt taukus no 
abām platēm vienā noteces tvertnē.
Strāvas vada uzglabāšanas nodalījums 
Atrodas grila apakšdaļā.

AUTO IZSLĒGŠANĀS
Vienas stundas automātiskās izslēgšanās 
funkcija automātiski pārtrauc cepšanas plašu 
karsēšanu, ja 1 stundu nav veiktas nekādas 
darbības.

ELEMENT IQ™
Sensori nosaka, kad pazeminājusies cepšanas 
plašu temperatūra, un to kompensē, pastiprinot 
karsēšanu, lai ātri atjaunotu izvēlēto 
cepšanas temperatūru. 2400 W iebūvētie 
karsēšanas elementi nodrošina pastāvīgi 
augstu temperatūru ātrākai cepšanai un 
priekškarsēšanas laika samazināšanai.

K.
L.

M.

N.

O.

P.

Q.
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Funkcijas
Noņemiet no grila visus iesaiņojuma 
materiālus un reklāmas uzlīmes, un droši 
atbrīvojieties no tiem.
Notīriet cepšanas plates un noteces 
tvertni ar mīkstu samitrinātu sūkli. Rūpīgi 
nosusiniet.
Pārliecinieties, ka noteces tvertne ir pareizi 
ievietota grilā.
Pārliecinieties, ka cepšanas plates ir pareizi 
ievietotas un kārtīgi fiksētas paredzētajā 
pozīcijā.
Novietojiet grilu uz līdzenas sausas vietas. 
Pārliecinieties, ka ierīces abās pusēs ir 
vismaz 10 cm brīva vieta.
Izņemiet zondi no iepakojuma un 
iespraudiet spraudni ligzdā, kas atrodas 
zondes uzglabāšanas vietas priekšā grila 
labajā pusē. Kad nelietojat, aptiniet zondes 
vadu ap zondes uzglabāšanas vietu.
Pilnībā attiniet strāvas vadu un iespraudiet 
strāvas vada spraudni zemētā maiņstrāvas 
rozetē.
Atskanēs grila brīdinājuma signāls, un LCD 
ekrānā atainosies “OFF”.

Grils nu ir gatavs priekškarsēšanas ciklam.
Grilam ir divi PLATE RELEASE slēdži. Tie 
ļauj atsevišķi atvienot augšējo un apakšējo 
cepšanas plati vieglai tīrīšanai vai plašu 
pozīciju samainīšanai.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PLATES ATBRĪVOŠANAS 
SLĒDŽA LIETOŠANA

 Lai izmantotu PLATE RELEASE slēdzi:
Noteikti pārliecinieties, ka grils ir pilnībā 
atdzisis. Izmantojiet rokturi, lai atvērtu 
augšējo plati 90 grādu pozīcijā. 
Izmantojiet plates atbrīvošanas slēdzi 
augšējās plates priekšējā labajā pusē, 
lai noņemtu augšējo cepšanas plati, un 
plates atbrīvošanas slēdzi vadības paneļa 
kreisajā pusē, lai izņemtu apakšējo 
cepšanas plati. Kad plates ir atbrīvotas, 
viegli izvelciet tās no grila.

Ja cepšanas plates ir nepareizi ievietotas, 
LCD ekrānā atainosies “INSERT PLATE”. 
Izmantojiet divus PLATE RELEASE slēdžus, 
lai izņemtu plates, tad vēlreiz tās ievietojiet, 
līdz fiksējas paredzētajā vietā. Noteikti 
pārliecinieties, ka grils ir pilnībā atdzisis, 
pirms atbrīvosiet un izņemsiet cepšanas 
plates.
Kad grils ir ieslēgts un tiek karsēts pirmo 
reizi, iespējams, parādīsies nedaudz dūmu. To 
izraisa karsēšanas elementu aizsargmateriāli. 
Tas ir droši un nekaitē grila darbībai.

GRILA PRIEKŠKARSĒŠANA
Pārliecinieties, ka grila augšējā plate 
ir noslēgtā pozīcijā, bet augstuma 
regulēšanas satvere ir OPEN (atvērts) 
pozīcijā. Tas nodrošinās ātrāku, efektīvāku 
priekškarsēšanu.
Pagrieziet PLATE TEMP riteni, lai 
noregulētu temperatūru ar 5°C soļiem. 
Pagrieziet riteni līdz “SEAR” (210°C–230°C) 
ātrai priekškarsēšanai, “PANINI” (sendvičs) 
(180°C– 205°C), “LOW” (160°C –175°C) vai 
izvēlieties citu temperatūru.
Grils sāks karsēt, un LCD ekrāns 
izgaismosies oranžā krāsā. Mirgos izvēlētā 
temperatūra, kas atbilst PLATE TEMP.

•
−

−

•

•

1.

2.

3.
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Kad grils ir priekškarsēts līdz izvēlētajai 
temperatūrai, vienreiz atskanēs grila 
brīdinājuma signāls un pārtrauks mirgot 
izvēlētā PLATE TEMP.

PIEZĪME

Pirms cepšanas vienmēr ļaujiet grilam pilnībā 
priekškarsēties līdz izvēlētajai temperatūrai. 
Gatavošanas laikā, iespējams, LCD ekrānā 
mirgos temperatūra, kas atbilst PLATE TEMP. 
Tā ir normāla parādība, norādot, ka tiek 
uzturēta pareizā temperatūra.

AUGSTUMA REGULATORS
Šī funkcija samazina augšējās cepšanas plates 
svaru uz smalkiem produktiem, piemēram, 
zivīm, un piemērojas dažādam produktu 
biezumam, piemēram, smalkmaizītēm. 
Augšējās plates labajā pusē esošā satvere fiksē 
augšējo plati dažādās pozīcijās virs apakšējās 
plates. Lai iestatītu noregulējamo augstuma 
vadību, izmantojiet rokturi, lai paceltu augšējo 
plati, un vienlaikus pārvietojiet noregulējamo 
augstuma vadības satveri vēlamajā augstumā. 
Pēc tam lēni nolaidiet augšējo plati, līdz tā 
atbalstās uz noregulējamās augstuma vadības 
satveres.

SAGĀZUMA REGULATORS
Cepšanas plašu leņķi ir iespējams regulēt, 
pagriežot PLATE TILT riteni. PLATE TILT 
ritenis atrodas grila aizmugurē apakšdaļā, 
labajā pusē. Unikālais iedobums starp divām 
cepšanas platēm ļauj cepšanas laikā novadīt 
sulas no abām platēm tajā pašā noteces tvertnē.
Ieteicams izmantot:

Leņķa pozīciju, lai notecinātu taukus 
veselīgai cepšanai.
 Līdzeno pozīciju olu, pankūku, turku maizes, 
fokačas un liesākas gaļas cepšanai.

4.

•

•

TEMPERATŪRAS 
PĀRVEIDOŠANAS TAUSTIŅŠ

Grilam ir temperatūras pārveidošanas 
taustiņš pa kreisi no LCD ekrāna. 
Temperatūras rādījumi grilā ir iepriekš 
iestatīti uz Celsija skalu. Ja piespiedīsiet 
temperatūras pārveidošanas taustiņu, 
temperatūra pēc Celsija skalas tiks pārveidota 
uz Fārenheita skalu. Atbilstošais °F vai °C 
simbols parādīsies LCD ekrānā. 
 Ja temperatūras rādījumu sākotnējo 
iestatījumu pēc Celsija skalas mainījāt 
uz Fārenheita skalu, iestatījums paliks 
grila atmiņā, līdz otro reizi piespiedīsiet 
temperatūras pārveidošanas taustiņu vai 
grila strāvas vads ir atvienots no maiņstrāvas 
rozetes. Kad grila strāvas vadu pieslēdzat 
atpakaļ pie maiņstrāvas rozetes, temperatūras 
rādījumi automātiski atgriezīsies pēc iepriekš 
iestatītās Celsija skalas.

INTEGRĒTA ZONDE AR 
VIEDIEM IESTATĪJUMIEM
Integrētā zonde ar viediem iestatījumiem 
ir paredzēta pastāvīgas gatavības pakāpes 
iegūšanai, gatavojot dažādus gaļas veidus.  
5 gaļas iestatījumiem ir 
iepriekšieprogrammētas temperatūras 
atbilstoši jūsu vēlamajai gatavības pakāpei. 
Tabulā zemāk ir parādītas iestatītās 
temperatūras katram gaļas veidam.

GATAVĪBAS PAKĀPES IESTATĪTĀS TEMPERATŪRAS

Asiņainais Sārtais Pussārts Caurcepts

Liellopu gaļa 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Jēra gaļa 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Cūkgaļa 65˚C 75˚C

Mājputnu gaļa 65˚C 75˚C

Zivis 45˚C 50˚C 55˚C 65˚C

•

•

LV
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AUGSTUMA REGULATORS 
NOSTĀVĒŠANĀS INDIKATORS
Gaļas nostāvēšanās 3–5 minūtes pēc 
izņemšanas no grila ir svarīga, jo ļauj atslābt 
muskuļu šķiedrām un sulām vienmērīgi 
izplatīties pa visu gaļu, tādējādi novēršot sulu 
un garšas zudumus, griežot gaļu.
Kad gatavojat līdz vēlamajai gatavības pakāpei, 
ir svarīgi izņemt gaļu no grila, pirms tajā 
sasniegta nepieciešamā iekšējā temperatūra, 
jo nostāvēšanās laikā paliekošais karstums 
turpinās gaļas gatavošanu.
Smart Grill Pro™ ierīcei ir “REST MEAT” 
indikators, kas pārgatavošanas novēršanai 
brīdina par nepieciešamību izņemt gaļu pirms 
SET TEMP sasniegšanas.

PIEZĪME

Zondei un viedie iestatījumi ir optimizēti 
gatavošanai kontakta režīmā, kad PLATE 
TEMP ritenis ir pagriezts līdz “SEAR” (230°C).

VIEDIEM IESTATĪJUMIEM UN ZONDI 
LIETOJIET KĀ KONTAKTGRILU

Atkārtojiet pagatavošanas un 
priekškarsēšanas darbības, kas aprakstītas 
8. un 9. lpp. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, 
iestatiet PLATE TEMP riteni uz “SEAR” 
(230°C).
Kamēr notiek grila priekškarsēšana, 
noregulējiet cepšanas plašu leņķi vēlamajā 
pozīcijā, pagriežot PLATE TILT riteni. 
PLATE TILT ritenis atrodas grila aizmugurē 
apakšdaļā, labajā pusē.
Pārliecinieties, ka zonde ir uzstādīta 
pareizi, kā 8. lpp. aprakstīts sadaļas GRILA 
SAGATAVOŠANA IZMANTOŠANAI 
6. punktā. Attiniet zondi no zondes 
uzglabāšanas vietas.
Saudzīgi ievietojiet zondi gaļas sānā, lai tā 
atrastos biezākajā vietā un tieši gaļas gabala 
centrā.

1.

2.

3.

4.

Lai izvēlētos gaļas tipu, pagrieziet FOOD 
riteni, lai pārskatītu produktu izvēlni. Blakus 
izvēlētajam gaļas veidam parādīsies bultas 
indikators.

5.

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

FOOD

SET
TEMP

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

Kad ir izvēlēts gaļas veids, piespiediet SET 
TEMP taustiņu, lai pārskatītu gatavības 
pakāpes iestatījumus. Blakus izvēlētajai 
gatavības pakāpei parādīsies bultas 
indikators.

6.
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Lai atvērtu grilu:
Pārliecinieties, ka grils ir pilnībā 
priekškarsēts, un LCD ekrānā vairs 
nemirgo “PLATE TEMP”.
Pārliecinieties, ka augšējā cepšanas 
plate ir noslēgta. Augstuma regulēšanas 
satverei, kas atrodas augšējās plates 
labajā pusē, ir jābūt OPEN (atvērts) 
pozīcijā.
Izmantojiet rokturi, lai atvērtu augšējo 
plati 90 grādu pozīcijā.
Novietojiet gaļu, kurā ievietota zonde, 
uz apakšējās cepšanas plates. Lai iegūtu 
vislabākos rezultātus, pārliecinieties, 
ka PLATE TEMP ritenis ir iestatīts uz 
“SEAR” (230°C).

Izmantojiet rokturi, lai aizvērtu augšējo 
cepšanas plati. Gatavošanas laikā 
izmantojot zondi, ir ieteicams, lai grila 
augšējā plate ir noslēgtā pozīcijā, bet 
augstuma regulēšanas satvere ir OPEN 
(atvērts) pozīcijā.
Gatavošanas laikā trīsreiz atskanēs 
brīdinājuma signāls, un displejā mirgos 
“REST MEAT” un izvēlētās gatavības 
pakāpes rādījumi, lai norādītu, ka ir pienācis 
laiks izņemt gaļu no grila un atstāt to 
nostāvēties.
Kad ēdiens ir pagatavots, ar karstumizturīgu 
plastmasas vai koka virtuves piederumu 
izņemiet gaļu no grila. Izņemiet zondi un 
novietojiet gaļu uz šķīvja vai ievietojiet 
citā traukā. Vaļīgi pārklājiet ar foliju. Pirms 
pasniegšanas ļaujiet nostāvēties vismaz  
5 minūtes.
Lai izslēgtu grilu, pagrieziet PLATE TEMP 
riteni “OFF” pozīcijā.

PIEZĪME

Grils nepārtrauc automātiski gatavošanu, kad 
mirgo “REST MEAT”. Ja neizņemsiet gaļu, 
pastāv pārgatavošanas risks.

7.
a)

b)

c)

d)

8.

9.

10.

11.

LAI IEGŪTU VISLABĀKOS 
REZULTĀTUS

Lai iegūtu vienmērīgus rezultātus, izvēlieties 
vienmērīga biezuma gaļu.
Gatavojot neviendabīga biezuma gaļu, 
piemēram, vistu krūtiņas, malas var 
saglabāties viegli rozā. Pēc gatavošanas 
pabeigšanas apcepiet uz karstām cepšanas 
platēm nepietiekami pagatavotās malas.
Nelietojiet uzsmidzināmus pretpiedegšanas 
pārklājumus, jo tie negatīvi ietekmēs 
nepiedegošo cepšanas plašu darbību.
Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla vai 
asus virtuves piederumus, jo tie var bojāt 
cepšanas plašu pretpiedegšanas pārklājumu.

IZMANTOŠANA VAĻĒJĀ 
PLAKANĀ BBQ REŽĪMĀ
Grils atver līdzenu 1650 kvadrātcentimetru 
grilēšanas virsmu. Rievotā cepšanas plate ir 
ideāli piemērota gaļas apcepšanai, bet plakanā 
cepšanas plate ir ideāli piemērota olām, 
pankūkām un dārzeņiem. 

Atkārtojiet pagatavošanas un 
priekškarsēšanas darbības, kas aprakstītas 
8. un 9. lpp.
Kamēr notiek grila priekškarsēšana, 
noregulējiet cepšanas plašu leņķi vēlamajā 
pozīcijā, pagriežot PLATE TILT riteni. 
PLATE TILT ritenis atrodas grila aizmugurē 
apakšdaļā, labajā pusē.
Lai atvērtu grilu BBQ režīmā:

Pārliecinieties, ka grils ir pilnībā 
priekškarsēts, un LCD ekrānā vairs 
nemirgo “PLATE TEMP”.
Pārliecinieties, ka augšējā cepšanas 
plate ir noslēgtā pozīcijā, bet augstuma 
regulēšanas satvere ir OPEN (atvērts) 
pozīcijā.
Ar kreiso roku satveriet rokturi. Ar labo 
roku pavelciet pret sevi BBQ režīma 
pozīcijā augstuma regulēšanas satveri 
grila labajā pusē. Turpiniet vilkt satveri 
uz priekšu un vienlaikus paceliet rokturi, 
lai atvērtu, tad viegli nolaidiet augšējo 
plati horizontālā BBQ režīma pozīcijā.

•

•

•

•

1.

2.

3.
a)

b)

c)
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Novietojiet produktus uz jebkuras vai 
abām cepšanas platēm. Skatiet grilēšanas 
padomus (13. lpp.)
Ja izmantojat zondi, atkārtojiet 10. lpp. 
aprakstīto 3.–6. darbību un pirms gaļas 
ievietošanas grilā izvēlieties nepieciešamās 
gatavības pakāpes iestatījumu.

PIEZĪME

Zondei un viedie iestatījumi ir optimizēti 
gatavošanai kontaktrežīmā. Tādējādi, 
iespējams, būs nepieciešams papildu 
gatavošanas laiks, lietojot zondi BBQ režīmā. 
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ieteicams gaļu 
regulāri apgriezt otrādi.

Gatavošanas laikā trīsreiz atskanēs 
brīdinājuma signāls, un displejā mirgos 
“REST MEAT” un izvēlētās gatavības 
pakāpes rādījumi, lai norādītu, ka ir pienācis 
laiks izņemt gaļu no grila un atstāt to 
nostāvēties.
Kad ēdiens ir pagatavots, ar karstumizturīgu 
plastmasas vai koka virtuves piederumu 
izņemiet gaļu no grila. Izņemiet zondi un 
novietojiet gaļu uz šķīvja vai ievietojiet 
citā traukā. Vaļīgi pārklājiet ar foliju. Pirms 
pasniegšanas ļaujiet nostāvēties vismaz  
5 minūtes.
Lai izslēgtu grilu, pagrieziet PLATE TEMP 
riteni “OFF” pozīcijā.

4.

5.

6.

7.

8.

IZMANTOŠANA PAR KONTAKTA 
GRILU VAI SENDVIČU PRESI

Atkārtojiet pagatavošanas un 
priekškarsēšanas darbības, kas aprakstītas 
8. un 9. lpp.
Kamēr notiek grila priekškarsēšana, 
noregulējiet cepšanas plašu leņķi vēlamajā 
pozīcijā, pagriežot PLATE TILT riteni. 
PLATE TILT ritenis atrodas grila aizmugurē 
apakšdaļā, labajā pusē.

PIEZĪME

Ja ir pieslēgta zonde, parādīsies produktu 
un gatavības pakāpes izvēlnes. Ja zonde 
ir atvienota, LCD ekrānā atainosies tikai 
temperatūra, kas atbilst PLATE TEMP.

Lai atvērtu grilu:
Pārliecinieties, ka grils ir pilnībā 
priekškarsēts, un LCD ekrānā vairs 
nemirgo “PLATE TEMP”.
Pārliecinieties, ka augšējā cepšanas 
plate ir noslēgta. Regulējamai augstuma 
regulēšanas satverei, kas atrodas 
augšējās plates labajā pusē, ir jābūt 
OPEN (atvērts) pozīcijā.
Izmantojiet rokturi, lai atvērtu augšējo 
plati 90 grādu pozīcijā.

Novietojiet produktu uz apakšējās  
cepšanas plates.
Izmantojiet rokturi, lai aizvērtu augšējo 
cepšanas plati. Ja gatavojot vaļējā stāvoklī 
produkts tiek izkausēts, ieteicams grila 
augšējo plati iestatīt noslēgtā pozīcijā, 
bet augstuma regulēšanas satveri HIGH 
(augstu) pozīcijā.
Kad produkts ir izcepts, noņemiet 
to no cepšanas platēm, izmantojot 
karstumizturīgos plastmasas vai koka 
virtuves piederumus.
Lai izslēgtu grilu, pagrieziet PLATE TEMP 
riteni “OFF” pozīcijā.

1.

2.

3.
a)

b)

c)

4.

5.

6.
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LAI IEGŪTU VISLABĀKOS 
REZULTĀTUS
Kad grauzdējat sendvičus “PANINI” 
iestatījumā:

Noteikti novietojiet sendvičus apakšējās 
plates centrā.
Grauzdēšanai jānotiek apmēram 5–8 minūtes. 
Precīzs grauzdēšanas laiks ir atkarīgs 
no gaumes, kā arī izmantotās maizes un 
pildījuma veida. Vairāk padomu un ideju 
skatiet grilēšanas padomos (13. lpp.)
Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla vai 
asus virtuves piederumus, jo tie var bojāt 
cepšanas plašu pretpiedegšanas pārklājumu. 

BRĪDINĀJUMI

Grila virsmas ir karstas darbināšanas laikā 
un pēc tās. Noteikti izmantojiet integrēto 
līmeņošanas atbalstu/PLATE RELEASE 
augšējās cepšanas plates priekšējā labajā 
pusē, kad noregulējat augšējās plates 
pozīciju. Vai arī izmantojiet karstumizturīgos 
aizsardzības polsterējumu vai cepeškrāsnij 
paredzētos cimdus.
 Nekādā gadījumā nelietojiet līmeņošanas 
rokturi, lai atvērtu augšējo cepšanas plati. 
Vienmēr izmantojiet rokturi, lai atvērtu un 
aizvērtu augšējo cepšanas plati.
 Līmeņošanas atbalsts var sakarst 
darbināšanas laikā un pēc tās. Vienmēr 
izmantojiet līmeņošanas atbalstu, kā parādīts 
attēlā.

 Pirms lietošanas pilnībā attiniet strāvas vadu 
no vada uzglabāšanas nodalījuma.

•

•

•

•

•

•

•

GRILĒŠANAS PADOMI

Gaļa Ieteicamie gaļas gabali:
Liellopu gaļa - krustu daļa (steiks Ņujorkas 
gaumē), muguras pakaļējā daļa, ribu daļa 
(fileja skotu gaumē), fileja.
Jēra gaļa - kājas daļas steiki, fileja, vidukļa 
daļas fileja, siteņi un gabaliņos sagriezta jēra 
gaļa.
Cūkgaļa - vidukļa daļas tauriņveida steiki, 
cūku ribiņas, kājas daļas steiki, gabaliņos 
sagriezta cūkgaļa.
Nav ieteicams cept produktus ar bieziem 
kauliem, piemēram, T-kaula steikus.
Ja izmantojat marinētu gaļu, kas iegādāta 
no gaļas tirgotāja, noteciniet pārpalikušo 
marinādi un ietiniet papīra dvielī, pirms 
novietojat uz grila. Dažas marinādes satur 
daudz cukura, kas cepšanas laikā var apdegt 
uz cepšanas plates.
Cepšanas laikā necaurduriet gaļu ar dakšiņu 
un negrieziet to. Tas izraisīs sulas iztecēšanu, 
radot cietāku, sausāku steiku. Izmantojiet 
knaibles.
Kad noņemat zivs gabalus, produkta 
atbalstīšanai izmantojiet plakanu un 
karstumizturīgu plastmasas lāpstiņu.

•

•

•

•

•

•

•
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Apkope un tīrīšana

Pārliecinieties, ka grils ir izslēgts, pagriežot 
PLATE TEMP riteni “OFF” pozīcijā. Grils ir 
izslēgts, kad LCD ekrānā atainojas “OFF”. 
Atvienojiet strāvas vada spraudni no 
maiņstrāvas rozetes. Ļaujiet grilam pilnībā 
atdzist pirms izjaukšanas un tīrīšanas.
Lai novērstu palieku sakrāšanos, pēc katras 
izmantošanas reizes vienmēr notīriet zondi, 
ārējo korpusu, noteces tvertni un cepšanas 
plates.

ZONDES TĪRĪŠANA
Noslaukiet metāla zondi un vadu ar mīkstu, 
mitru sūkli. Varat izmantot neabrazīvu šķidru 
tīrītāju vai vāju aerosola šķīdumu, lai novērstu 
traipu rašanos. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrītāju 
uz sūkļa, nevis zondes.

ĀRĒJĀ KORPUSA TĪRĪŠANA
Noslaukiet ārējo korpusu ar mīkstu mitru 
sūkli. Varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju 
vai vāju aerosola šķīdumu, lai novērstu traipu 
rašanos. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrītāju uz 
sūkļa, nevis grila virsmas. Noskalojiet. Ļaujiet 
visām virsmām kārtīgi nožūt, pirms pieslēgsiet 
strāvas vada spraudni pie maiņstrāvas rozetes.

NOTECES TVERTNES TĪRĪŠANA
Pēc katras lietošanas reizes izvelciet noteces 
tvertni un izlejiet saturu. Nomazgājiet tvertni 
siltā ziepjūdenī ar mīkstu, mitru sūkli. Varat 
izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju, lai novērstu 
traipu rašanos. Pirms tīrīšanas uzlejiet tīrītāju 
uz sūkļa, nevis tvertnē. Noskalojiet un rūpīgi 
nosusiniet. Noteikti ievietojiet noteces tvertni 
atpakaļ grilā pēc tīrīšanas un pirms strāvas 
vada spraudņa pieslēgšanas pie maiņstrāvas 
rozetes.

BRĪDINĀJUMI

Esiet ļoti uzmanīgi, rīkojoties ar noteces tvertni, 
kurā ir karsti tauki un sulas.
Nemērciet korpusu, strāvas vadu vai strāvas 
vada spraudni ūdenī vai citā šķidrumā, jo 
pastāv strāvas trieciena risks.

CEPŠANAS PLAŠU TĪRĪŠANA
Noslaukiet cepšanas plates ar mīkstu drānu, 
lai notīrītu produktu paliekas.
Vai arī atbrīvojiet un izņemiet cepšanas 
plates:

Noteikti pārliecinieties, ka grils ir pilnībā 
atdzisis.
Izmantojiet rokturi, lai atvērtu augšējo 
plati 90 grādu pozīcijā.
Izmantojiet PLATE RELEASE slēdzi 
augšējās plates priekšējā labajā pusē, 
lai izņemtu augšējo cepšanas plati, un 
PLATE RELEASE slēdzi vadības paneļa 
kreisajā pusē, lai izņemtu apakšējo 
cepšanas plati.
Kad plates ir atbrīvotas, viegli izvelciet 
tās no grila.

Vai arī nomazgājiet cepšanas plates karstā 
ziepjūdenī ar mīkstu mitru sūkli. Varat 
izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju, lai 
novērstu traipu rašanos. Pirms tīrīšanas 
uzlejiet tīrītāju uz sūkļa, nevis plates. Grūti 
noņemamas paliekas notīriet ar neabrazīvu 
plastmasas mazgājamo sūkli vai neilona 
tīrīšanas birsti.
Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Noteikti 
ievietojiet cepšanas plates atpakaļ grilā un 
droši fiksējiet tām paredzētajā pozīcijā pēc 
tīrīšanas un pirms strāvas vada spraudņa 
pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes.

1.

2.

−

−

−

−

3.

4.
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PIEZĪME

Nelietojiet abrazīvus tīrītājus vai metāla sūkļus, 
lai tīrītu plašu cepšanas virsmu. Tas bojās 
cepšanas plašu pretpiedegšanas pārklājumu.
Cepšanas plates apakšai laika gaitā var 
mainīties krāsa un izveidoties korozijas slānis. 
Tā ir normāla parādība. Jebkāda krāsas maiņa, 
kas var notikt ar jebkuru cepšanas plates pusi, 
tikai mainīs plates izskatu, bet neietekmēs 
cepšanu.
Lai novērstu krāsas maiņu vai koroziju, 
izmantojiet neabrazīvu plastmasas mazgājamo 
sūkli vai neilona tīrīšanas birsti. Noskalojiet un 
rūpīgi nosusiniet.
Pārliecinieties, ka apaļais paliktnis plates 
apakšā ir tīrs.

UZGLABĀŠANA
Pārliecinieties, ka grils ir izslēgts, pagriežot 
PLATE TEMP riteni “OFF” pozīcijā. Grils ir 
izslēgts, kad LCD ekrānā atainojas “OFF”. 
Atvienojiet strāvas vada spraudni no 
maiņstrāvas rozetes.
Ļaujiet grilam, cepšanas platēm un noteces 
tvertnei pilnībā atdzist.
Pārliecinieties, ka grils, cepšanas plates un 
noteces tvertne ir tīri un sausi.
Pārliecinieties, ka noteces tvertne ir pareizi 
ievietota grilā.
Pārliecinieties, ka cepšanas plates ir pareizi 
ievietotas un kārtīgi fiksētas paredzētajā 
pozīcijā.
Pārliecinieties, ka cepšanas plates ir fiksētas 
kopā, pabīdot noregulējamo augstuma 
vadības satveri prom no sevis “LOCK” 
pozīcijā.
Aptiniet zondes vadu ap PROBE STORAGE 
grila labajā pusē, pēc tam ievietojiet zondi 
PROBE STORAGE priekšpuses iedobumā.
Uzglabājiet uz līdzenas, sausas un 
horizontālas virsmas. Vai arī grilu iespējams 
uzglabāt vertikālā pozīcijā.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Problēmu novēršana

PROBLĒMA VIENKĀRŠS RISINĀJUMS

Er1 - Cepšanas plates ir 
nepareizi ievietotas.

Pārliecinieties, ka cepšanas plates ir pareizi un kārtīgi ievietotas 
paredzētajā pozīcijā.
LCD ekrānā vairs nevajadzētu atainoties "Er1" kļūdas režīmam.
Ja problēma saglabājas, piezvaniet Sage klientu apkalpošanas 
dienestam vai apmeklējiet sage.lv.

•

•
•

Er2 - Zondes temperatūra 
ir pārsniegusi 180°C.

Atvienojiet grila strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
Pārliecinieties, ka zonde nepieskaras karsēšanas platēm.
Ļaujiet zondei atdzist.
Iespraudiet strāvas vada spraudni maiņstrāvas rozetē.
LCD ekrānā vairs nevajadzētu atainoties "Er2" kļūdas režīmam.
Ja problēma saglabājas, piezvaniet Sage klientu apkalpošanas 
dienestam vai apmeklējiet sage.lv.

•
•
•
•
•
•

Er3 - Aizsardzība pret pārkaršanu. Atvienojiet grila strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
Pārliecinieties, ka grils ir pilnībā atdzisis.
Iespraudiet strāvas vada spraudni maiņstrāvas rozetē.
LCD ekrānā vairs nevajadzētu atainoties "Er3" kļūdas režīmam.
Ja problēma saglabājas, piezvaniet Sage klientu apkalpošanas 
dienestam vai apmeklējiet sage.lv.

•
•
•
•
•
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„SAGE“ 
NUOMONE, 
SVARBIAUSIA 
YRA SAUGA
„Sage® by Heston Blumenthal®“ 
labai rūpinasi sauga. 
Vartotojams skirtus produktus 
mes kuriame ir gaminame, 
visų pirma galvodami apie 
jūsų, mūsų brangių klientų, 
saugą. Mes taip pat prašome, 
naudojantis elektros 
prietaisais, būti atidiems 
bei imtis toliau nurodytų 
atsargumo priemonių.

SVARBI SAUGOS 
INFORMACIJA
PRIEŠ PRADĖDAMI 
NAUDOTIS PRIETAISU, 
PERSKAITYKITE 
VISĄ INSTRUKCIJĄ 
IR IŠSAUGOKITE JĄ 
ATEIČIAI.
Prieš pradėdami naudoti 
kepintuvą, atidžiai 
perskaitykite visą naudojimo 
instrukciją ir išsaugokite ją, 
kad galėtumėte pasinaudoti 
ateityje.
Prieš pradėdami naudoti 
kepintuvą, nuimkite ir saugiai 
pašalinkite visas pakuotės 
medžiagas bei reklamines 
etiketes.
Kad nekiltų pavojus mažiems 
vaikams užspringti, nuimkite ir 
saugiai pašalinkite šio prietaiso 
apsauginį maitinimo laido 
kištuko dangtelį.
Naudojamo kepintuvo jokiu 
būdu nestatykite arti stalviršio 
ar stalo krašto. Pasirūpinkite, 
kad paviršius, ant kurio 
statysite prietaisą, būtų lygus, 
švarus ir sausas.
Nenaudokite kepintuvo ant 
kriauklės džiovyklės.

•

•

•

•

•

LT
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Nestatykite kepintuvo ant 
įkaitusios elektrinės kaitvietės 
ar dujinio degiklio ar šalia jų 
bei ten, kur jis galėtų liestis su 
įkaitusia orkaite.
Kepintuvą pastatykite ne 
mažesniu kaip 20 cm atstumu 
nuo sienų, užuolaidų, drabužių 
ir kitų karščiui jautrių 
medžiagų.
Kepintuvą įjunkite tik tada, 
kai jis stovi ant stabilaus ir 
karščiui atsparaus paviršiaus. 
Nenaudokite ant audiniu 
padengto paviršiaus, šalia 
užuolaidų ar kitų degių 
medžiagų.
Kepintuvą įjunkite tik tada, 
kai jis stovi ant stabilaus ir 
karščiui atsparaus paviršiaus. 
Nenaudokite ant audiniu 
padengto paviršiaus, šalia 
užuolaidų ar kitų degių 
medžiagų.
Prieš naudodami kepintuvą, 
patikrinkite, ar jis tinkamai 
surinktas. Vadovaukitės 
šioje knygelėje pateiktais 
nurodymais.
Šis prietaisas nėra skirtas 
naudoti su išoriniu laikmačiu 
ar atskira nuotolinio valdymo 
sistema.

•

•

•

•

•

•

Prietaisui veikiant, jo dangtis ir 
išorinis paviršius įkaista.
Prieinamų prietaiso paviršių 
temperatūra, jam veikiant ir 
kurį laiką po naudojimo, bus 
aukšta.
Kai kepintuvas naudojamas ar 
sandėliuojamas ir jo dangtis 
uždengtas, nieko nedėkite ant 
viršaus.
Kai kepintuvu nesinaudojate, 
prieš jį valydami, perkeldami 
į kitą vietą, ardydami, 
surinkdami ar padėdami į 
saugojimo vietą, maitinimo 
jungiklį nustatykite į išjungimo 
padėtį, iš elektros tinkle lizdo 
ištraukite kištuką ir palaukite, 
kol prietaisas visiškai atvės.
Reguliariai valykite kepintuvą. 
Vadovaukitės šioje knygelėje 
pateiktais valymo nurodymais.
Prieš valydami prietaisą, 
ištraukite kištuką iš elektros 
tinklo lizdo, o prieš vėl 
naudodami prietaisą, jį 
išdžiovinkite.

Šis prietaisas  
pažymėtas karšto 
paviršiaus simboliu; 

prietaisui veikiant ir šiek tiek 
laiko po to, dangtis ir išoriniai 
paviršiai bus karšti.

•

•

•

•

•

•
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SVARBŪS 
SAUGOS 
NURODYMAI, 
TAIKOMI VISIEMS 
ELEKTROS 
PRIETAISAMS
Prieš naudodami prietaisą, 
išvyniokite visą maitinimo 
laidą.
Pasirūpinkite, kad maitinimo 
laidas nebūtų nusviręs nuo 
stalviršio ar stalo krašto, 
nesiliestų prie įkaitusių 
paviršių bei nebūtų 
susimazgęs.
Kad išvengtumėte elektros 
smūgio, nemerkite maitinimo 
laido, kištuko ar viso prietaiso į 
vandenį ar kokį kitą skystį.
Vaikai nuo 8 metų ir asmenys 
su fizine, sensorine ar psichine 
negalia ar pakankamai patirties 
ir žinių neturintys asmenys 
šiuo prietaisu gali naudotis tik 
tuo atveju, jeigu juos prižiūri 
ar reikiamų žinių apie saugų 
prietaiso naudojimą suteikia už 
jų saugą atsakingas asmuo ir 
jie supranta galimus pavojus.

•

•

•

•

Neleiskite vaikams žaisti su 
prietaisu. Valyti prietaisą ir 
atlikti vartotojams skirtus 
jo priežiūros darbus gali ne 
jaunesni kaip 8 metų prižiūrimi 
vaikai.
Patartina reguliariai apžiūrėti 
prietaisą. Siekiant išvengti 
pavojaus, nenaudokite 
prietaiso, jeigu pažeistas 
maitinimo laidas, kištukas ar 
pats prietaisas. Visą prietaisą 
grąžinkite į artimiausią 
įgaliotąjį bendrovės Sage 
techninės priežiūros centrą, 
kad ten jį patikrintų ir/arba 
sutaisytų.
Bet kokius priežiūros darbus, 
išskyrus valymą, reikėtų atlikti 
įgaliotame bendrovės Sage 
techninės priežiūros centre.
Šis prietaisas skirtas naudoti 
tik buityje. Prietaisą naudokite 
tik pagal paskirtį. Nenaudokite 
prietaiso važiuojančiose 
transporto priemonėse ar 
laivuose. Nenaudokite lauke. 
Netinkamai naudojantis 
prietaisu, galima susižeisti.

•

•

•

•
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Siekiant užtikrinti didesnę 
saugą, naudojantis elektros 
prietaisais, rekomenduojama 
sumontuoti nuotėkio srovės relę 
(apsauginį jungiklį). Patartina, 
kad prietaisą maitinančioje 
elektros grandinėje būtų 
sumontuota ne didesnės nei 
30 mA nuotėkio srovės relė. 
Profesionalaus patarimo 
kreipkitės į elektriką.

Čia pavaizduotas simbolis 
reiškia, kad prietaiso 
negalima išmesti su 

įprastinėmis buitinėmis 
atliekomis. Jį reikia pristatyti į 
tam skirtą vietinį atliekų 
surinkimo centrą arba šią 
paslaugą teikiančiam prekybos 
atstovui. Išsamesnės 
informacijos kreipkitės į vietinę 
valdžios instituciją.

•

JEI NAUDOSITE TIK BUITYJE, 
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

LT
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Komponentai

A

B

C

P

O

ED F G

H

Q

I

J

K

L

N M

Plokščiai atidarytos 
kepsninės režimas 
Atsidaro plokščiai ir tampa 
1650 cm² ploto kepimui 
skirtu paviršiumi.
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Nerūdijančiojo plieno korpusas su 
lietomis rankenomis
Lietas aliuminis, nelimpančios plokštės 
Padengtas titano danga Quantanium™, kuri 
saugo nuo subraižymo ir leidžia kepti be 
aliejaus.
Išimamos plokštės, kurias galima plauti 
indaplovėje  
Plokščia plokštė – kiaušiniams ir blynams 
kepti, plokštė su briaunomis – mėsai 
skrudinti.
Maisto produktų tipo pasirinkimas su 
garsiniu signalu  
Spaudant centrinį rankenėlės mygtuką, 
keičiamas nustatytos temperatūros 
(paruošimo lygio) sąrašas.
Temperatūros konvertavimo mygtukas 
Numatytuoju atveju naudojamus Celsijaus 
laipsnius konvertuoja į Farenheito laipsnius.
Išmaniosios nuostatos su pastovėjimo 
indikatoriumi  
5 mėsos nuostatos turi pasirinktą 
paruošimo lygį atitinkančias 
užprogramuotas temperatūras.
Temperatūros nustatymo rankenėlė  
(160– 230 °C)  
Su padėtimis LOW (žemas lygis), PANINI 
(sumuštiniai) ir SEAR (skrudinimas).
Integruotas zondas su kilpa „Sage 
Assist™“ ir vieta zondui laikyti  
Užtikrina tikslų paruošimą ir patogų 
saugojimą.
Plokštės pasvirimo reguliatorius 
Naudojamas apatinei kepimo plokštei 
palenkti, kai turi nutekėti riebalai, arba jai 
nustatyti į horizontalią padėtį, kai kepami 
kiaušiniai ar blynai.
Sandėliavimui skirta apkaba 
Užfiksuoja plokštes, kad kepintuvą būtų 
galima laikyti vertikaliai.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Kepsninės fiksatoriaus atpalaidavimas
6 reguliuojamos aukščio nuostatos  
Sumažina viršutinės plokštės spaudimą į 
jautrius produktus arba galima nustatyti 
pakankamai aukštai, kai reikia išlydyti 
neprispaudus.
Išlyginimo atrama  
Integruota į viršutinės plokštės 
atpalaidavimo mygtuką ir naudojama 
viršutinės „plaukiojančiosios“ plokštės 
padėčiai pareguliuoti.
Viršutinės plokštės atpalaidavimo 
mygtukas  
Leidžia nuimti viršutinę kepimo plokštę. 
Norint lengvai nuvalyti ar sukeisti vietomis, 
viršutinę ir apatinę kepimo plokštes galima 
atskirai nuimti.
Apatinės plokštės atpalaidavimo 
mygtukas  
Leidžia nuimti apatinę kepimo plokštę. 
Integruotas išimamas lašų padėklas  
Kad kepimas būtų sveikesnis, surenka 
riebalų perteklių. Kepsninės režime dėl 
unikalios konstrukcijos riebalai iš abiejų 
plokščių nuteka į tą patį lašų padėklą.
Vieta laidui laikyti  
Yra kepintuvo apačioje.

AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS
Jeigu 1 valandą neatliekami jokie veiksmai, tai 
automatinio išjungimo įtaisas išjungia kepimo 
plokščių kaitinimą.

ELEMENT IQ™
Jutikliai nustato kepimo plokščių 
temperatūros sumažėjimą ir jį kompensuoja, 
greitai pakaitindami plokštes, kad vėl būtų 
pasiekta nustatyta kepimo temperatūra. 2400 
vatų galios kaitinimo elementai užtikrina 
greitam kepimui reikalingą pastovų karštį ir 
sutrumpina įkaitimo laiką.

K.
L.

M.

N.

O.

P.

Q.
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Funkcijas
Nuo kepintuvo nuimkite ir saugiai 
pašalinkite visas pakuotės medžiagas bei 
reklamines etiketes.
Minkšta drėgna kempine nušluostykite 
kepimo plokštes ir lašų padėklą. Kruopščiai 
nusausinkite.
Įsitikinkite, kad lašų padėklas teisingai 
įstatytas į kepintuvą.
Įsitikinkite, kad kepimo plokštės yra 
teisingai įstatytos ir kaip reikiant 
užfiksuotos joms skirtose vietose.
Kepintuvą pastatykite ant plokščio sauso 
paviršiaus. Įsitikinkite, kad iš abiejų 
prietaiso pusių yra bent po 10 cm laisvos 
erdvės.
Iš pakuotės išimkite zondą ir jo kištuką 
įstatykite į kepintuvo dešinėje esantį lizdą, 
kuris įrengtas zondo laikiklio priekinėje 
dalyje. Kai zondu nesinaudojate, jo laidą 
apvyniokite apie zondo laikiklį.
Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir jo 
kištuką įstatykite į įžemintą elektros tinklo 
lizdą.
Kepintuvas pyptelės ir LCD ekranėlyje 
atsiras užrašas OFF (IŠJUNGTA).

Dabar kepintuvas paruoštas išankstinio 
įkaitinimo ciklui.

Kepintuvas turi 2 plokščių atpalaidavimo 
mygtukus PLATE RELEASE. Jie leidžia 
atskirai nuimti viršutinę ir apatinę kepimo 
plokštes, kad jas būtų galima lengvai nuvalyti 
ar sukeisti vietomis.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PLOKŠTĖS ATPALAIDAVIMO 
ĮTAISO NAUDOJIMAS

 Plokštės atpalaidavimo mygtuko 
naudojimas:

Įsitikinkite, kad kepintuvas visiškai 
atvėsęs. Pasinaudodami rankena, 
viršutinę plokštę atidarykite 90 laipsnių 
kampu. 
Norėdami nuimti viršutinę kepimo 
plokštę, pasinaudokite viršutinės 
plokštės priekyje dešinėje esančiu 
mygtuku PLATE RELEASE, o norėdami 
nuimti apatinę kepimo plokštę 
– valdymo skydelio kairėje esančiu 
mygtuku PLATE RELEASE. Atpalaidavę 
plokštes, jas švelniai nustumkite nuo 
kepintuvo.

 Jei kepimo plokštės bus įstatytos neteisingai, 
LCD ekranėlyje atsiras užrašas INSERT 
PLATE. Pasinaudodami 2 mygtukais PLATE 
RELEASE, nuimkite plokštes ir po to jas vėl 
įstatykite taip, kad kaip reikiant užsifiksuotų 
joms skirtose vietose. Prieš atpalaiduodami ir 
nuimdami kepimo plokštes, įsitikinkite, kad 
kepintuvas visiškai atvėso.
 Kepintuvą įjungus ir įkaitinus pirmą kartą, 
gali pasklisti truputis dūmų. Taip yra dėl 
kaitinimo elementus dengiančių apsauginių 
medžiagų. Tai saugu ir neturi neigiamos 
įtakos kepintuvo veikimui.

•

−

−

•

•
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KEPINTUVO IŠANKSTINIS 
ĮKAITINIMAS

Įsitikinkite, kad viršutinė kepintuvo plokštė 
nuleista, o aukščio reguliavimo apkaba 
yra padėtyje OPEN (ATIDARYTA). Tai 
užtikrins greitesnį, efektyvesnį įkaitimą.
Sukdami rankenėlę PLATE TEMP, 
5°C tikslumu nustatykite temperatūrą. 
Rankenėlę pasukite į padėtį SEAR  
(210 °C–230 °C), jei norite greitai įkaitinti, 
PANINI (sumuštiniai) (180 °C – 205 °C), 
LOW (160 °C – 175 °C) arba pasirinkite kitą 
temperatūrą.
Kepintuvas pradės kaisti ir LCD ekranėlis 
ims šviesti oranžine spalva. Mirksės 
pasirinkta, atitinkanti PLATE TEMP 
(PLOKŠTĖS TEMP.), temperatūra.
Kai kepintuvas įkais iki pasirinktos 
temperatūros, pasigirs vienas pyptelėjimas 
ir nustos mirksėti PLATE TEMP.

PASTABA

Prieš kepdami, visuomet palaukite, kol 
kepintuvas įkais iki pasirinktos temperatūros. 
Vykstant kepimo procesui, LCD gali pradėti 
mirksėti PLATE TEMP atitinkanti temperatūra. 
Tai normalu ir reiškia, kad yra palaikoma 
tinkama temperatūra.

AUKŠČIO REGULIATORIUS
Ši priemonė sumažina viršutinės plokštės 
spaudimą į tokius jautrius maisto produktus 
kaip žuvis ir leidžia prisitaikyti prie tokių 
skirtingo storio maisto produktų kaip 
amatininkų kepta duona. Viršutinės plokštės 
dešinėje pusėje esanti apkaba viršutinę plokštę 
užfiksuoja keliuose aukščiuose virš apatinės 
plokštės. Norėdami nustatyti aukštį, rankena 
pakelkite viršutinę plokštę ir tuo pačiu metu 
aukščio reguliavimo apkabą nustatykite į 
pageidautiną aukštį. Tada viršutinę plokštę 
lėtai nuleiskite tiek, kad atsiremtų į aukščio 
reguliavimo apkabą.

1.

2.

3.

4.

PASVIRIMO REGULIATORIUS
Kampą tarp kepimo plokščių galima nustatyti, 
pasukant rankenėlę PLATE TILT (PLOKŠTĖS 
PASVIRIMAS). Rankenėlė PLATE TILT 
yra kepintuvo dešinėje pusėje apatinėje 
užpakalinėje dalyje. Kepant, tarp dviejų kepimo 
plokščių esanti unikali įduba skysčius nuo 
abiejų plokščių nukreipia į tą patį lašų padėklą.
Mes patariame:

 pasvirusią padėtį naudoti tam, kad nutekėtų 
riebalai ir kepimas būtų sveikesnis;
 lygią padėtį naudoti, kepant kiaušinius, 
blynus, turkišką duoną, fokači (itališkus 
paplotėlius) ir liesesnę mėsą.

TEMPERATŪROS 
KONVERTAVIMO MYGTUKAS

 Kepintuvas turi temperatūros konvertavimo 
mygtuką, kuris yra kairėje LCD ekranėlio 
pusėje. Numatytuoju atveju temperatūra 
yra rodoma Celsijaus laipsniais. Paspaudus 
temperatūros konvertavimo mygtuką, 
temperatūra vietoje Celsijaus laipsnių 
rodoma Farenheito laipsniais. LCD ekranėlyje 
šviečia atitinkamas simbolis – °F arba °C. 
Jeigu Celsijaus laipsnius pakeitėte į
 Farenheito laipsnius, tai ši nuostata 
kepintuvo atmintyje išliks tol, kol dar kartą 
paspausite temperatūros konvertavimo 
mygtuką arba iš elektros tinklo lizdo 
ištrauksite kištuką. Kai kepintuvą vėl 
prijungsite prie elektros tinklo, temperatūra 
automatiškai bus rodoma Celsijaus laipsniais.

•

•

•

•
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INTEGRUOTAS ZONDAS SU 
IŠMANIOSIOMIS NUOSTATOMIS
Integruotas zondas su išmaniomis nuostatomis 
yra skirtas tam, kad, kepant skirtingas mėsas, 
būtų galima gauti vienodą paruošimo lygį.  
5 mėsos nuostatos turi iš anksto 
užprogramuotas temperatūras, kurios atitiks 
jūsų pageidautiną paruošimo lygį. Kiekvieną 
mėsą atitinkančios nustatomos temperatūros 
nurodytos toliau esančioje lentelėje.

NUSTATYTOS PARUOŠIMO LYGIO TEMPERATŪROS

Pusžalė Vidutiniškai 
pusžalė

Vidutinė Gerai 
paruošta

Jautiena 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Ėriena 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Kiauliena 65˚C 75˚C

Paukštiena 65˚C 75˚C

Žuvis 45˚C 50˚C 55˚C 65˚C

PASTOVĖJIMO INDIKATORIUS
Iš kepintuvo išimtai mėsai reikia leisti 
 3–5 minutes pastovėti, nes tai leidžia 
atsipalaiduoti raumenų skaiduloms ir tolygiai 
po mėsą pasiskirstyti sultims – tada, pjaustant 
mėsą, išvengiama sulčių ir aromato praradimo.
Kepant iki pageidautino paruošimo lygio, 
mėsą iš kepintuvo reikia išimti anksčiau nei 
ji pasiekia pageidautiną vidinę temperatūrą, 
nes dėl likutinės šilumos mėsa toliau kepa ir 
pastovėjimo fazės metu.
„Smart Grill Pro™“ turi indikatorių REST MEAT 
(MĖSOS PASTOVĖJIMAS), kuris įspėja, kad 
norint išvengti mėsos perkepimo, ją reikia 
išimti anksčiau nei bus pasiekta nustatyta 
temperatūra SET TEMP.

PASTABA

Zondas ir išmaniosios nuostatos optimizuotos 
kepti kontaktiniu režimu, rankenėlę PLATE 
TEMP pasukus į padėtį SEAR (230 °C).

NAUDOJIMAS KAIP KONTAKTINIO 
KEPINTUVO SU IŠMANIOSIOMIS 
NUOSTATOMIS IR ZONDU

Pakartokite 23 ir 24 psl. aprašytus 
paruošimo ir išankstinio įkaitinimo 
veiksmus. Norėdami gauti geriausius 
rezultatus, rankenėlę PLATE TEMP 
pasukite į padėtį SEAR (230 °C).
Kepintuvui kaistant, pasukdami rankenėlę 
PLATE TILT, nustatykite pageidautiną 
kepimo plokščių pasvirimo kampą. 
Rankenėlė PLATE TILT yra kepintuvo 
dešinėje pusėje apatinėje užpakalinėje 
dalyje.
Įsitikinkite, kad zondas įstatytas taip, 
kaip nurodyta 23 psl. esančio skyriaus 
KEPINTUVO PARUOŠIMAS NAUDOTI 
6 punkte.
Zondą atsargiai įstatykite į mėsos šoną, 
žiūrėdami, kad jis atsirastų storiausioje 
dalyje ir tiesiai mėsos centre.

1.

2.

3.

4.

LT
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FOOD

SET
TEMP

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

Norėdami pasirinkti mėsos tipą, sukdami 
rankenėlę FOOD (MAISTO PRODUKTAI), 
slinkite per maisto produktų meniu. 
Pasirinktą mėsą rodys rodyklės pavidalo 
indikatorius.

5.
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Pasirinkę mėsos tipą, paspauskite mygtuką 
SET TEMP ir pasirinkite paruošimo lygio 
nuostatą. Pasirinktą paruošimo lygį rodys 
rodyklės pavidalo indikatorius.

6. Kai kepant pasigirs 3 pyptelėjimai ir 
ekranėlyje pradės mirksėti užrašas REST 
MEAT bei pasirinktas paruošimo lygis, 
tai reikš, kad atėjo laikas išimti mėsą iš 
kepintuvo ir leisti jai pastovėti.
Kai maistas iškepa, mėsą iš kepintuvo 
išimkite, naudodami karščiui atsparius 
plastikinius ar medinius virtuvės įrankius. 
Ištraukite zondą ir tada ant lėkštės ar 
padėklo padėkite mėsą. Laisvai uždenkite 
plėvele. Prieš patiekdami, leiskite bent  
5 minutes pastovėti.
Norėdami išjungti kepintuvą, rankenėlę 
PLATE TEMP (PLOKŠTĖS TEMP.) 
pasukite į padėtį OFF (IŠJUNGTA).

PASTABA

Jeigu mirksi užrašas REST MEAT, kepintuvas 
automatiškai neišsijungia. Jeigu mėsos 
neišimsite, ji gali perkepti.

KAIP GAUTI GERIAUSIUS 
REZULTATUS

Kad mėsa iškeptų tolygiai, ji turi būti  
vienodo storio.
Kepant nevienodo storio mėsos gabalus, 
pavyzdžiui, viščiukų krūtinėles, kraštai gali 
likti truputį rausvi. Baigę kepti, neiškepusius 
kraštus paskrudinkite ant karštų kepimo 
plokščių.
Nenaudokite užpurškiamųjų nelimpančių 
dangų, nes dėl to nukentės nelimpančių 
kepimo plokščių eksploatacinės savybės.
Nenaudokite metalinių ar aštrių virtuvės 
įrankių, nes jie gali sugadinti kepimo plokščių 
nelimpančią dangą.

9.

10.

11.

•

•

•

•
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Norėdami atidaryti kepintuvą, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

Įsitikinkite, kad kepintuvas visiškai 
įkaito ir LCD ekranėlyje nebemirksi 
PLATE TEMP.
Įsitikinkite, kad viršutinė kepimo plokštė 
yra nuleista. Viršutinės plokštės dešinėje 
esanti aukščio reguliavimo apkaba turi 
būti padėtyje OPEN (ATIDARYTA).
Pasinaudodami rankena, viršutinę 
plokštę atidarykite į 90 laipsnių padėtį.
Ant apatinės kepimo plokštės uždėkite 
mėsą su į šoną įstatytu zondu. Norėdami 
gauti geriausius rezultatus, įsitikinkite, 
kad rankenėlė PLATE TEMP pasukta į 
padėtį SEAR (230 °C).

Naudodami rankeną, nuleiskite viršutinę 
kepimo plokštę. Kepant su zondu patartina, 
kad viršutinė kepintuvo plokštė būtų 
nuleista, o aukščio reguliavimo apkaba būtų 
padėtyje OPEN (ATIDARYTA).

7.

a)

b)

c)

d)

8.
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NAUDOJIMAS ATVIRUOJU 
PLOKŠČIUOJU KEPSNINĖS REŽIMU
Kepintuvas atsidaro plokščiai ir tampa 1650 
cm² ploto kepimui skirtu paviršiumi. Kepimo 
plokštė su briaunomis puikiai tinka mėsai 
apskrudinti, o plokščia kepimo plokštė idealiai 
tinka kiaušiniams, blynams ir daržovėms kepti.

Pakartokite 23 ir 24 psl. aprašytus 
paruošimo ir išankstinio pakaitinimo 
žingsnius.
Kepintuvui kaistant, pasukdami rankenėlę 
PLATE TILT, nustatykite pageidautiną 
kepimo plokščių pasvirimo kampą. 
Rankenėlė PLATE TILT yra kepintuvo 
dešinėje pusėje apatinėje užpakalinėje 
dalyje.
Norėdami atidaryti kepintuvą darbui 
kepsninės režimu, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.

Įsitikinkite, kad kepintuvas visiškai  
įkaito ir LCD ekranėlyje nebemirksi 
PLATE TEMP.
Įsitikinkite, kad viršutinė kepimo plokštė 
nuleista, o aukščio reguliavimo apkaba 
yra padėtyje OPEN (ATIDARYTA).
Kairiąja ranka paimkite už rankenos. 
Dešiniąja ranka link savęs į kepsninės 
režimo padėtį patraukite dešinėje 
keptuvo pusėje esančią aukščio 
reguliavimo apkabą. Apkabą traukdami 
pirmyn, kelkite rankeną, kad atsidarytų, 
ir tada viršutinę plokštę švelniai 
nuleiskite į horizontalią kepsninės 
režimo padėtį.

1.

2.

3.

a)

b)

c)

Ant vienos ar abiejų kepimo plokščių 
sudėkite maisto produktus. Pasinaudokite 
kepimo patarimais (29 psl.).
Jeigu naudojate zondą, prieš dėdami 
mėsą ant kepintuvo, pakartodami 25 psl. 
aprašytus 3–6 žingsnius, įstatykite zondą ir 
pasirinkite pageidautiną paruošimo lygį.

PASTABA

Zondas ir išmaniosios nuostatos yra 
optimizuoti kepti kontaktiniu režimu. 
Todėl, zondą naudojant kepsninės režimu, 
gali prireikti papildomo kepimo laiko. Kad 
gautumėte geriausius rezultatus, mėsą 
patariame reguliariai vartyti.

Kai kepant pasigirs 3 pyptelėjimai ir 
ekranėlyje pradės mirksėti užrašas REST 
MEAT bei pasirinktas paruošimo lygis, 
tai reikš, kad atėjo laikas išimti mėsą iš 
kepintuvo ir leisti jai pastovėti.
Kai maistas iškepa, mėsą iš kepintuvo 
išimkite, naudodami karščiui atsparius 
plastikinius ar medinius virtuvės įrankius. 
Ištraukite zondą ir tada ant lėkštės ar 
padėklo padėkite mėsą. Laisvai uždenkite 
plėvele. Prieš patiekdami, leiskite bent 5 
minutes pastovėti.
Norėdami išjungti kepintuvą, rankenėlę 
PLATE TEMP (PLOKŠTĖS TEMP.) 
pasukite į padėtį OFF (IŠJUNGTA).

4.

5.

6.

7.

8.
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NAUDOJIMAS KAIP KONTAKTINIO 
ARBA SUMUŠTINIŲ KEPINTUVO

Pakartokite 23 ir 24 psl. aprašytus 
paruošimo ir išankstinio pakaitinimo 
žingsnius.
Kepintuvui kaistant, pasukdami rankenėlę 
PLATE TILT, nustatykite pageidautiną 
kepimo plokščių pasvirimo kampą. 
Rankenėlė PLATE TILT yra kepintuvo 
dešinėje pusėje apatinėje užpakalinėje 
dalyje.

PASTABA

Jeigu yra prijungtas zondas, bus rodomas 
maisto produktų ir paruošimo lygio meniu. 
Jeigu zondas atjungtas, LCD rodys tik PLATE 
TEMP atitinkančią temperatūrą.

Norėdami atidaryti kepintuvą, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

Įsitikinkite, kad kepintuvas visiškai  
įkaito ir LCD ekranėlyje nebemirksi 
PLATE TEMP.
Įsitikinkite, kad viršutinė kepimo plokštė 
yra nuleista. Viršutinės plokštės dešinėje 
esanti aukščio reguliavimo apkaba turi 
būti padėtyje OPEN (ATIDARYTA).
Pasinaudodami rankena, viršutinę 
plokštę atidarykite į 90 laipsnių padėtį.

Ant apatinės kepimo plokštės sudėkite 
maisto produktus.
Naudodami rankeną, nuleiskite 
viršutinę kepimo plokštę. Kepant atvirus 
apsilydančius produktus, patartina, kad 
viršutinė kepintuvo plokštė būtų nuleista, o 
aukščio reguliavimo apkaba būtų padėtyje 
HIGH (AUKŠTAI).
Kai maistas iškepa, jį nuo kepimo plokščių 
nuimkite, naudodami karščiui atsparius 
plastikinius ar medinius virtuvės įrankius.
Norėdami išjungti kepintuvą, rankenėlę 
PLATE TEMP (PLOKŠTĖS TEMP.) 
pasukite į padėtį OFF (IŠJUNGTA).

1.

2.

1.

a)

b)

c)

4.

5.

6.

7.

KAIP GAUTI GERIAUSIUS 
REZULTATUS
Sumuštinius kepdami pasirinkę nuostatą 
PANINI, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

Sumuštinius sudėkite apatinės plokštės 
centre.
Kepkite maždaug 5–8 minutes. Tiksli kepimo 
trukmė priklauso nuo skonio bei naudojamos 
duonos ir užpildų tipo. Daugiau patarimų 
rasite kepimo patarimų (29 psl.).
Nenaudokite metalinių ar aštrių virtuvės 
įrankių, nes jie gali sugadinti kepimo plokščių 
nelimpančią dangą.

DĖMESIO

 Veikiant kepintuvui ir po to, jo paviršiai 
yra karšti. Reguliuodami viršutinės plokštės 
padėtį, visuomet naudokitės integruota 
išlyginimo atrama / viršutinės kepimo 
plokštės dešinėje priekyje esančia rankenėle 
PLATE RELEASE. Taip pat galite naudotis 
nuo karščio saugančiais padėkliukais ar 
orkaitės pirštinėmis.
 Niekuomet neimkite už išlyginimo atramos 
ir jos nenaudokite viršutinei kepimo plokštei 
atidaryti. Viršutinei kepimo plokštei atidaryti 
ir uždaryti visuomet naudokite kepintuvo 
rankeną.
 Prietaisui veikiant ir po to, išlyginimo 
atrama gali būti įkaitusi. Išlyginimo atramą 
naudokite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

 Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite visą 
laido saugykloje esantį maitinimo laidą.

•

•

•

•

•

•

•
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KEPIMO KEPINTUVE PATARIMAI

Mėsa Rekomenduojamos išpjovos:
Jautiena – jautienos filė (New York), 
pasturgalis, šoninė (škotiška filė), filė.
Ėriena – ėriuko kumpio kepsniai, nugarinės 
file išpjova, ėrienos pjausniai ir kubeliai.
Kiauliena – abiejų nugarinės pusių kepsniai, 
šonkauliai, kumpio kepsniai, filė, kiaulienos 
kubeliai.
Nepatartina kepti patiekalus su storais 
kaulais, pavyzdžiui, jautienos kepsnius su 
kaulu.
Jeigu naudojate iš mėsos pardavėjo gautą 
marinatą ar marinuotą mėsą, tai, prieš 
dėdami mėsą ant kepintuvo, nupilkite 
marinato perteklių ir mėsą nusausinkite 
popieriniais rankšluosčiais. Tam tikruose 
marinatuose būna daug cukraus, kuris gali 
prisvilti prie kepimo plokštės.
Kepdami mėsą, jos nebadykite šakute ir 
neįpjaukite. Taip darant, ištekės sultys ir 
kepsnys bus kietas bei sausas. Vietoje to, 
naudokite žnyples.
Nuo kepintuvo nuimdami žuvies gabaliukus, 
juos prilaikykite plokščia karščiui atsparia 
mentele.

•

•

•

•

•

•

•

LT



�0

Priežiūra Ir 
Valymas

Rankenėlę PLATE TEMP (PLOKŠTĖS TEMP.) 
pasukdami į padėtį OFF (IŠJUNGTA), 
išjunkite kepintuvą. Kepintuvas yra 
IŠJUNGTAS, kai LCD ekranėlyje rodomas 
užrašas OFF. Iš sieninio elektros tinklo lizdo 
ištraukite kištuką. Prieš ardydami ir valydami 
kepintuvą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
Kad neprisikauptų ingredientų, kiekvieną 
kartą po naudojimo nuvalykite zondą, išorinį 
korpusą, lašų padėklą ir kepimo plokštes.

ZONDO VALYMAS
Metalinį zondą ir laidą nušluostykite minkšta 
drėgna kempine. Dėmes galima nuvalyti 
nešveičiamąja skysta valymo priemone arba 
švelniu purškiamuoju valymo tirpalu. Prieš 
valydami, valymo priemonę užtepkite ne ant 
zondo, o ant kempinės.

KORPUSO IŠORĖS VALYMAS
Korpuso išorę nušluostykite minkšta drėgna 
kempine. Siekiant išvengti dėmių atsiradimo, 
galima panaudoti skystą valymo priemonę 
be šveitimo priedų arba švelnų muilo tirpalą. 
Prieš valydami, valymo priemonę užtepkite ne 
ant kepintuvo paviršiaus, bet ant kempinės. 
Nuskalaukite. Prieš įstatydami kištuką į sieninį 
elektros lizdą, palaukite, kol visi paviršiai kaip 
reikiant išdžius.

LAŠŲ PADĖKLIUKO VALYMAS
Po kiekvieno naudojimo ištraukite lašų 
padėkliuką ir išpilkite jo turinį. Panaudodami 
minkštą drėgną kempinę, padėkliuką išplaukite 
šiltu muiluotu vandeniu. Siekiant išvengti 
dėmių atsiradimo, galima panaudoti skystą 
valymo priemonę be šveitimo priedų. Prieš 
valydami, valymo priemonę užtepkite ant 
kempinės, o ne ant padėkliuko. Nuskalaukite 
ir gerai išdžiovinkite. Baigę valyti ir prieš 
įstatydami kištuką į sieninį elektros lizdą, į 
kepintuvą būtinai įstatykite lašų padėkliuką.

DĖMESIO

Kai lašų padėkliuke yra karštų riebalų ir sulčių, 
su juo reikia elgtis ypač atsargiai.
Korpuso, maitinimo laido ar maitinimo laido 
kištuko nemerkite į vandenį ar kitą skystį, nes 
gali nutrenkti elektra.

KEPIMO PLOKŠČIŲ VALYMAS
Minkštu audiniu iš kepimo plokščių 
pašalinkite maisto produktų likučius.
Arba kepimo plokštes atpalaiduokite ir 
išimkite.
Įsitikinkite, kad kepintuvas visiškai atvėsęs.
Pasinaudodami rankena, viršutinę plokštę 
atidarykite 90 laipsnių kampu.
Norėdami nuimti viršutinę kepimo 
plokštę, pasinaudokite viršutinės plokštės 
priekyje dešinėje esančiu mygtuku PLATE 
RELEASE, o norėdami nuimti apatinę 
kepimo plokštę – valdymo skydelio kairėje 
esančiu mygtuku PLATE RELEASE.
Atpalaidavę plokštes, jas švelniai 
nustumkite nuo kepintuvo.
Kepimo plokštes sudėkite į indaplovę (tik 
ant viršutinės lentynos).
Arba, panaudodami minkštą drėgną 
kempinę, kepimo plokštes išplaukite šiltu 
muiluotu vandeniu. Siekiant išvengti 
dėmių atsiradimo, galima panaudoti skystą 
valymo priemonę be šveitimo priedų. Prieš 
valydami, valymo priemonę užtepkite 
ant kempinės, o ne ant plokštės. Stipriai 
prikibusius likučius pašalinkite plastikine 
kempine be šveitimo priemonių arba 
nailoniniu plovimo šepečiu.
Nuskalaukite ir gerai išdžiovinkite. Baigę 
valyti ir prieš įstatydami kištuką į sieninį 
elektros lizdą, būtinai įsitikinkite, kad 
kepimo plokštės teisingai įstatytos ir gerai 
užfiksuotos joms skirtose vietose.

1.

2.

•
•

•

•

3.

4.

5.
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PASTABA

Plokščių kepamajam paviršiui valyti 
nenaudokite šveitimo priemonių ar metalinių 
kempinių. Jos pažeis kepimo plokščių 
nelimpančią dangą.
Bėgant laikui, užpakalinė plokštės pusė gali 
pakeisti spalvą ir ant jos gali atsirasti rūdžių 
sluoksnis. Tai yra normalu. Bet kurios kepimo 
plokštės pusės spalvos pasikeitimas pablogina 
tik plokštės išvaizdą, bet neturi įtakos kepimui.
Dėmes ar koroziją pašalinkite plastikine 
kempine be šveitimo priemonių arba 
nailoniniu plovimo šepečiu. Nuskalaukite ir 
gerai išdžiovinkite.
Įsitikinkite, kad apatinėje plokštės dalyje 
esantis apskritas tarpiklis yra švarus.

LAIKYMAS
Rankenėlę PLATE TEMP (PLOKŠTĖS 
TEMP.) pasukdami į padėtį OFF 
(IŠJUNGTA), išjunkite kepintuvą. 
Kepintuvas yra IŠJUNGTAS, kai LCD 
ekranėlyje rodomas užrašas OFF. Iš sieninio 
elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
Palaukite, kol kepintuvas, kepimo plokštės 
ir lašų padėkliukas visiškai atvės.
Įsitikinkite, kad kepintuvas, kepimo 
plokštės ir lašų padėkliukas yra švarūs ir 
sausi.
Įsitikinkite, kad lašų padėkliukas teisingai 
įstatytas į kepintuvą.
Įsitikinkite, kad kepimo plokštės yra 
teisingai įstatytos ir kaip reikiant 
užfiksuotos joms skirtose vietose.
Įsitikinkite, kad kepimo plokštės yra 
užfiksuotos, aukščio reguliavimo įtaisą 
pastumiant tolyn nuo jūsų į padėtį LOCK 
(užfiksuota).
Zondo laidą apvyniokite apie dešinėje 
kepintuvo pusėje esantį ZONDO LAIKIKLĮ 
ir tada zondą įstatykite į priekinėje ZONDO 
LAIKIKLIO dalyje esančią įdubą.
Pastatykite ant plokščio sauso horizontalaus 
paviršiaus. Arba kepintuvą galite laikyti, 
pastatę vertikaliai.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Sutrikimų šalinimas

PROBLEMA GALIMI SPRENDIMAI

Er1 – Neteisingai įdėtos 
kepimo plokštės.

įsitikinkite, kad kepimo plokštės teisingai ir tvirtai įstatytos joms 
skirtose vietose;
LCD ekranėlis turi neberodyti klaidos „Er1“;
jeigu problema išlieka, kreipkitės į „Sage“ klientų aptarnavimo 
padalinį arba apsilankykite interneto svetainėje sage.lt. 

•

•
•

Er2 – Zondo temperatūra 
viršijo 180 °C.

kepintuvą atjunkite nuo sieninio elektros tinklo lizdo;
įsitikinkite, kad zondas neliečia kaitinimo plokščių;
palaukite, kol zondas atvės;
į elektros tinklo lizdą vėl įstatykite maitinimo laido kištuką;
LCD ekranėlis turi neberodyti klaidos „Er2“;
jeigu problema išlieka, kreipkitės į „Sage“ klientų aptarnavimo 
padalinį arba apsilankykite interneto svetainėje sage.lt. 

•
•
•
•
•
•

Er3 – Apsauga nuo perkaitimo. kepintuvą atjunkite nuo sieninio elektros tinklo lizdo;
palaukite, kol kepintuvas visiškai atvės;
į elektros tinklo lizdą vėl įstatykite maitinimo laido kištuką;
LCD ekranėlis turi neberodyti klaidos „Er3“;
jeigu problema išlieka, kreipkitės į „Sage“ klientų aptarnavimo 
padalinį arba apsilankykite interneto svetainėje sage.lt. 

•
•
•
•
•
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TOOTJA 
PEAB KÕIGE 
OLULISEMAKS 
OHUTUST
Sage® by Heston Blumenthal® 
peab ohutust väga oluliseks. 
Toodete disainimisel ja 
tootmisel pöörame tähelepanu 
eelkõige teie kui meie hinnatud 
kliendi turvalisusele. Palume 
teil siiski elektriseadmete 
kasutamisel teatud määral 
ettevaatlik olla ning järgida 
alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED 
OHUTUSJUHISED
LUGEGE ENNE SEADME 
KASUTUSELEVÕTTU 
LÄBI KÕIK JUHISED 
NING HOIDKE NEED 
EDASPIDISEKS 
KASUTAMISEKS ALLES.
Lugege enne grilli 
kasutuselevõttu juhised 
hoolikalt läbi ning hoidke 
need tulevikuks alles.
Enne grilli esimest 
kasutuskorda eemaldage 
kõik pakkematerjalid ja 
etiketid ning kõrvaldage need 
vastavalt nõuetele kasutuselt.
Eemaldage seadme 
voolupistiku kaitsekate ning 
visake see ära. Lapsed võivad 
selle alla neelata ja lämbuda.
Ärge asetage töötavat 
seadet tööpinna või laua 
serva lähedale. Veenduge, et 
pind, kuhu seadme asetate, 
on sile, puhas ja kuiv.

•

•

•

•
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Ärge kasutage grilli 
kraanikausi nõrutusrestil.
Ärge asetage seadet kuumale 
gaasi- ega elektripliidile 
või nende lähedusse või 
kohta, kus see võib puutuda 
kokku kuuma ahjuga.
Seade peab olema vähemalt 
20 cm kaugusel seintest, 
kardinatest, riietest ja muudest 
kuumatundlikest materjalidest.
Asetage seade töötamise 
ajaks alati ühetasasele ja 
kuumakindlale pinnale.  
Ärge kasutage seadet riidega 
kaetud pinnal ega kardinate 
ja muude kergsüttivate 
materjalide lähedal.
Enne kasutamist veenduge 
alati, et grill on nõuetekohaselt 
kokku pandud. Järgige selles 
kasutusjuhendis toodud teavet.
Seade ei ole ette nähtud 
kasutamiseks valise taimeri või 
kaugjuhtimissüsteemi abil.
Töötava seadme kaas 
ja välispind muutuvad 
väga kuumaks.

•

•

•

•

•

•

•

Seadme juurdepääsetavad osad 
on kuumad seadme kasutamise 
ajal ja mõnda aega pärast seda.
Ärge asetage midagi töötava 
või hoiule pandud grilli 
suletud kaane peale.
Kui seadet ei kasutata ning 
enne seadme puhastamist, 
kohalt liigutamist, koost lahti 
võtmist, kokkupanekut või 
hoiulepanekut lülitage seade 
alati sisse-välja lülitamise 
nupust välja ning tõmmake 
selle pistik vooluvõrgust.
Hoidke grill puhtana. Järgige 
selles kasutusjuhendis 
toodud puhastamisjuhiseid.
Enne puhastamist tuleb 
seadme liides eemaldada.  
Enne seadme uuesti kasutamist 
tuleb veenduda, et seadme 
sisselaskeava on kuiv.

Seade on märgistatud 
kuuma pinna 
sümboliga, mis 

tähendab, et seadme kaas ja 
välimine pealispind lähevad 
seadme kasutamise ajal 
kuumaks ja püsivad kuumana ka 
mõnda aega pärast seadme 
väljalülitamist.

•

•

•

•

•
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OLULISED 
OHUTUSJUHISED 
ELEKTRISEADMETE 
KASUTAMISEL
Kerige toitejuhe enne 
kasutamist täielikult lahti.
Ärge laske juhtmel vabalt laua 
või leti servalt alla rippuda, 
kuumade pindadega kokku 
puutuda või keerdu minna.
Elektrilöögi ohu vältimiseks 
ärge kastke toitejuhet, 
pistikut ega seadet vette 
ega muusse vedelikku.
Lapsed (vähemalt 8-
aastased) ja isikud, kellel 
on väiksemad füüsilised, 
tunnetuslikud või vaimsed 
võimed või kes ei ole piisavalt 
kogenud või teadlikud, 
tohivad seadet kasutada 
järelevalve all või vastutava 
isiku juhendamisel ning nad 
peavad täielikult mõistma 
kõiki seadme kasutamisega 
seonduvaid ohtusid ja olema 
teadlikud asjakohastest 
ohutuseeskirjadest.

•

•

•

•

Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. Alla 8-aastased 
lapsed seadet puhastada ega 
hooldada ei tohi. Vanemad 
kui 8-aastased lapsed tohivad 
seadet puhastada ja hooldada 
ainult järelevalve all.
Soovitame seadet regulaarselt 
kontrollida. Ohu vältimiseks 
ei tohi seadet kasutada juhul, 
kui selle toitejuhe, pistik või 
seade ise on mingil viisil 
kahjustada saanud. Toimetage 
seade ülevaatamiseks ja/või 
remondiks lähimasse volitatud 
SAGE teeninduskeskusesse.
Kogu hoolduse (va 
puhastamine) peab läbi 
viima selleks volitatud 
SAGE teeninduskeskus.
Seade on mõeldud 
kasutamiseks ainult 
kodumajapidamises. Kasutage 
seadet ainult ettenähtud 
eesmärgil. Ärge kasutage 
seadet liikuvates sõidukites või 
veesõidukites. Seade ei sobi 
kasutamiseks välistingimustes. 
Valesti kasutamine võib 
põhjustada vigastusi.

•

•

•

•
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Täiendava kaitse tagamiseks 
elektriseadmete kasutamisel 
on soovitatav paigaldada 
ohutuslüliti, mida läbiv 
vool ei ületa 30mA. 
Küsige nõu elektrikult.

See sümbol näitab, et 
seadet ei tohi visata 
tavalise olmeprügi hulka. 

Viige kasutuskõlbmatuks 
muutunud seade vastavasse 
kohalikku kogumispunkti või 
sellekohast teenust pakkuvale 
edasimüüjale. Lisateavet saate 
kohalikust omavalitsusest.

•

KASUTAMISEKS AINULT 
KODUMAJAPIDAMISES HOIDKE 
JUHISED ALLES
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Seadme osad
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Lapikuna avatud plaadiga 
BBQ režiim 
Grill avatakse lapikuna, nii 
et moodustub 1650 cm² 
grillimispind.
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Roostevabast terasest korpus valatud 
käetugedega
Alumiiniumvalust, nakkumatud plaadid  
 Titaankate, mida on immutatud 
Quantanium™ ga – kriimustuskindel, 
võimaldab küpsetada ilma õlita.
Eemaldatavad plaadid, mida tohib pesta 
nõudepesumasinas  
Lame plaat munade ja pannkookide 
praadimiseks, sooneline plaat liha 
grillimiseks.
Toidu tüübi valimise ketas koos 
helisignaaliga  
Ketta keskmist nuppu vajutades saate 
liikuda läbi seadistatud temperatuuride 
(valmidusastmete) nimekirja.
Temperatuuriühiku muutmise nupp  
Temperatuuri vaikimisi valitud näidu 
Celsiuse kraadidest Fahrenheiti kraadidesse 
teisendamiseks.
Nutikad seadistused koos laagerdumisaja 
näidikuga  
5 lihaseadistusel on programmeeritud 
temperatuurid valitud valmidusastme 
saavutamiseks.
Temperatuuri valikuketas (160–230 °C) 
Režiimid LOW, PANINI (võileib) ja SEAR.
Integreeritud termomeeter koos Sage 
Assist™ vooluringiga & termomeeter 
hoiukoht  
Täpseks toiduvalmistamiseks ja hõlpsaks 
hoiundamiseks.
Plaadi kaldenurga reguleerimisseadis 
Võimaldab reguleerida alumise 
küpsetusplaadi kaldenurka, et rasv sellelt 
ära voolaks, või panna plaadi lapikusse 
asendisse, et sellel muna või pannkooke 
praadida.
Lukustusseadis  

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Plaatide lukustamiseks püstiasendis 
hoiulepanekuks.
BBQ lukustusseadise vabastusnupp
Kuus reguleeritavat kõrguseseadistust 
Võimalik vähendada ülemise plaadi survet 
õrnadele toiduainetele või seadistada 
piisavalt kõrgele.
Tasandustugi  
Integreeritud ülemise plaadi 
vabastusnuppu, võimaldab reguleerida 
ülemise plaadi „ujuvat“ asendit.
Ülemise PLAADI VABASTUSNUPP  
Ülemise küpsetusplaadi eemaldamiseks. 
Ülemist ja alumist küpsetusplaati on 
võimalik hõlpsaks puhastamiseks või plaadi 
asendite vahetamiseks eemaldada.
Alumise PLAADI VABASTUSNUPP  
Alumise küpsetusplaadi eemaldamiseks.
Integreeritud, eemaldatav tilgaalus  
Liigne rasv tilgub alusele ja küpsetamine 
on tervislikum. BBQ režiimis voolab rasv 
mõlemalt plaadilt tilgaalusele.
Juhtme hoiukoht  
Asub grilli alumisel poolel.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE
Kui seadet ei ole ühe tunni jooksul puudutatud, 
lülitub see automaatselt välja.

ELEMENT IQ™
Anduritega määratakse kindlaks, millal 
küpsetusplaatide temperatuur langeb, ja 
lisatakse soojust, kuni küpsetusplaadid on 
taas määratud temperatuurini soojenenud. 
2400-vatised reljeefsed kütteelemendid 
tagavad pideva kuumuse, mis võimaldab kiirelt 
küpsetada ja vähendab eelsoojendamisaega.

K.
L.

M.

N.

O.

P.

Q.
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Funktsioonid

Enne grilli esimest kasutuskorda 
eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid 
ning kõrvaldage need vastavalt nõuetele 
kasutuselt.
Pühkige küpsetusplaate ja tilgaalust pehme, 
niiske käsnaga. Kuivatage hoolikalt.
Veenduge, et tilgaalus on õigesti sisestatud.
Veenduge, et küpsetusplaadid on 
õigesti sisestatud ja kindlalt oma kohale 
lukustatud.
Asetage grill siledale, kuivale pinnale. 
Seadme külgedele peab jääma vähemalt 10 
cm vaba ruumi.
Võtke termomeeter pakendist välja ja 
sisestage selle pistik seadme paremal küljel 
asuva termomeetri hoiukoha esiküljel 
olevasse pessa. Kui termomeetrit ei 
kasutata, kerige juhe ümber termomeetri 
hoiukoha.
Kerige toitejuhe täielikult lahti ning 
sisestage selle pistik kaitsemaandatud 
seinapistikupessa.
Kõlab helisignaal ja LCD-ekraanile 
kuvatakse kiri "OFF" (väljalülitatud).

Grill on nüüd eelsoojendamiseks valmis.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Grillil on kaks PLAADI VABASTUSNUPPU. 
Nende abil on voimalik ülemist ja alumist 
küpsetusplaati teineteisest soltumatult
puhastamiseks voi plaadi asendite 
vahetamiseks eemaldada.

PLAADI VABASTUSNUPU 
KASUTAMINE

PLAADI VABASTUSNUPU kasutamine:
Veenduge alati, et grill on täielikult 
jahtunud. Avage ülemine plaat 
käepidemest hoides 90-kraadisesse 
asendisse. 
Kasutage ülemise küpsetusplaadi 
eemaldamiseks selle esiküljel paremas 
servas olevat plaadi vabastusnuppu 
ja alumise plaadi eemaldamiseks 
juhtpaneeli vasakus servas olevat plaadi 
vabastusnuppu. Lükake vabastatud 
plaadid ettevaatlikult grilli pealt ära.

 Juhul kui küpsetusplaadid ei ole õigesti 
sisestatud, kuvatakse LCD-ekraanil kir 
INSERT PLATE (sisestage plaat). Eemaldag 
plaadid VABASTUSNUPPUDE abil ja 
pang need oma kohale tagasi, nii et plaadi 
lukustuvad kindlalt. Enne küpsetusplaatide 
vabastamist ja eemaldamist veenduge alati, 
et grill on täielikult jahtunud.
 Grilli esimesel kasutuskorral võib sellest 
eralduda veidi suitsulõhna, mille põhjustab 
kütteelementide kaitsekate. Tegemist on 
ohutu nähtusega, mis ei mõjuta seadme 
töökvaliteeti.

•
−

−

•

•
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GRILLI EELSOOJENDAMINE
Kontrollige, et grilli ülemine plaat oleks 
suletud ja et kõrguse reguleerimisseadis 
oleks avatud asendis OPEN. See tagab 
kiirema ja tõhusama soojenemise.
Reguleerige temperatuuri plaadi 
temperatuuri reguleerimise kettast 5 °C 
astmete kaupa. Kiireks eelsoojendamiseks 
keerake temperatuuri reguleerimise ketas 
valikule SEAR (210–230 °C), PANINI 
(võileib) (180–205 °C), LOW (160–175 °C) või 
valige mõni muu temperatuur.
Grill hakkab soojenema ja LCD-ekraan on 
oranžilt valgustatud. Ekraanil vilgub plaadi 
temperatuurile vastav valitud temperatuur.
Kui grill on valitud temperatuurini 
soojenenud, kõlab helisignaal ja valitud 
plaadi temperatuur kustub ekraanilt.

MÄRKUS

Enne küpsetamist laske grillil alati valitud 
temperatuurini soojeneda. Toiduvalmistamise 
ajal võib ekraanil vilkuda plaadi temperatuurile 
vastav valitud temperatuur. See on tavapärane 
ja näitab, et grill hoiab õiget temperatuuri.

KÕRGUSE REGULEERIMISSEADIS
Selle seadise abil saab vähendada ülemise 
plaadi survet õrnadele toiduainetele nagu 
kala või seadistada ülemise plaadi piisavalt 
kõrgele, näiteks leiva valmistamisel. Ülemise 
plaadi paremas servas asuva kõrguse 
reguleerimisseadise abil saab ülemist plaati 
lukustada paljudesse erinevatesse asenditesse. 
Tõstke ülemine plaat käepidemest hoides üles 
ja lükake kõrguse reguleerimisseadis samal 
ajal soovitud kõrgusele. Seejärel laske ülemine 
plaat aeglaselt alla, kuni see toetub kõrguse 
reguleerimisseadisele.

1.

2.

3.

4.

KALDENURGA 
REGULEERIMISE KETAS
Sellest kettast saab reguleerida 
küpsetusplaatide nurka. Plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketas asub grilli tagaküljel all 
paremas servas. Kahe küpsetusplaadi vahel 
oleva ainulaadse süvendi kaudu voolab 
praevedelik mõlemalt plaadilt tilgaalusele.
Soovitame kasutada:

 Kaldus asendit, et rasv plaadilt ära voolaks – 
nii on valminud toit tervislikum.
 Lapikut asendit munade ja pannkookide 
praadimiseks ning lameda leiva ja tailiha 
valmistamiseks.

TEMPERATUURIÜHIKU 
MUUTMISE NUPP

 LCD-ekraani vasakus servas on 
temperatuuriühiku muutmise nupp. Grilli 
temperatuurinäit on vaikimisi seadistatud 
Celsiuse kraadide peale. Temperatuuriühiku 
muutmise nupuga teisendatakse Celsiuse 
kraadides temperatuurinäit Fahrenheiti 
kraadidesse. LCD-ekraanil kuvatakse 
vastavalt sümbol °C või °F.
 Kui olete temperatuuriühiku Celsiuse 
kraadidelt Fahrenheiti kraadidele muutnud, 
jääb see seadistus grilli mälusse, kuni 
temperatuuriühiku muutmise nuppu uuesti 
vajutatakse või grilli pistik pistikupesast 
tõmmatakse. Grilli pistiku uuesti pistikupessa 
ühendamisel läheb temperatuurinäit 
automaatselt Celsiuse kraadide peale tagasi.

•

•

•

•
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INTEGREERITUD TERMOMEETER 
KOOS NUTIKATE SEADISTUSTEGA
Nutikate seadistustega integreeritud 
termomeeter aitab saavutada soovitud 
tulemusi erinevate roogade valmistamisel. 
Viiel lihaseadistusel on eelprogrammeeritud 
temperatuurid valitud valmidusastme 
saavutamiseks. Igale lihatüübile seadistatud 
temperatuurid on toodud allpool tabelis.
temperatūras katram gaļas veidam.

VALMIDUSASTME TEMPERATUURID

Toores Poolküps Keskmine Läbiküpsetatud

Veiseliha 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Lambaliha 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Sealiha 65˚C 75˚C

Linnuliha 65˚C 75˚C

Kala 45˚C 50˚C 55˚C 65˚C

LAAGERDUMISAJA NÄIDIK
Pärast grillilt eemaldamist tuleb lihal lasta 3-5 
minutit seista. See on oluline,  et selles olevad 
kiud "lõdvestuksid" ja mahlad jaotuksid lihas 
ühtlaselt. Nii ei voola lihaleem liha lõikamisel 
välja ja liha jääb maitsvam.
Liha küpsetamisel soovitud valmidusastmeni 
on oluline võtta liha grillilt enne, kui see 
saavutab soovitud sisetemperatuuri, sest 
jääkkuumuse mõjul küpseb liha veel edasi ka 
pärast grillilt eemaldamist.
Seadmel Smart Grill Pro™ on liha 
laagerdumisaja näidik, mis teavitab teid enne 
seadistatud temperatuuri saavutamist, et 
takistada lihal üle küpsemast. 

MÄRKUS

Termomeeter ja nutikad seadistused on 
optimeeritud küpsetamiseks kontaktrežiimis, 
nii et plaadi temperatuuri reguleerimise ketas 
on keeratud seadistusele SEAR (230 °C).

KONTAKTGRILLI KASUTAMINE 
NUTIKATE SEADISTUSTE 
JA TERMOMEETRIGA

Korrake ettevalmistamise ja 
eelsoojendamise samme lk-del 39 ja 40. 
Parimate tulemuste saavutamiseks keerake 
plaadi temperatuuri reguleerimise ketas 
seadistusele SEAR (230 °C).
Grilli eelsoojenemise ajal reguleerige 
küpsetusplaadid soovitud kaldenurga 
asendisse, keerates plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketast. Plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketas asub grilli tagaküljel all 
paremas servas.
Kontrollige, et termomeeter oleks 
sisestatud õigesti, järgides peatüki GRILLI 
ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 
(lk 39) punktis 6 toodud juhiseid. Võtke 
termomeeter selle hoiukohast välja.
Sisestage termomeeter ettevaatlikult liha 
sisse, kontrollides, et see jääks liha kõige 
paksemasse osasse ja täpselt liha keskele.

1.

2.

3.

4.

EE

Liha tüübi valimiseks keerake toidu 
valimise ketast, et liikuda läbi menüü. 
Noolenäidik osutab valitud liha peale.

5.

SET TEMP PLATE TEMP

FOOD
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SET TEMP PLATE TEMP
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Pärast lihatüübi valimist vajutage 
temperatuuri seadistamise nuppu, et 
liikuda läbi valmidusastmete seadistuste. 
Noolenäidik osutab valitud valmidusastme 
peale.

6. Kui valmistamise ajal kõlab kolm 
helisignaali ning ekraanil vilguvad kiri 
„REST MEAT“ ja valitud valmidusaste, siis 
tuleb liha grillilt ära võtta.
Eemaldage liha grillilt kuumakindlate 
plastist või puidust söögiriistade abil. 
Tõmmake termomeeter välja ja pange liha 
plaadile või kandikule. Katke liha lõdvalt 
fooliumiga. Laske enne serveerimist viis 
minutit seista.
Grilli väljalülitamiseks keerake 
temperatuuri reguleerimise ketas 
väljalülitatud asendisse OFF.

MÄRKUS

Grill ei lõpeta automaatselt töötamist, kui kiri 
„REST MEAT“ vilgub. Kui liha grillilt ära ei 
võeta, küpseb see üle.

PARIMATE TULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS

Ühtlaste tulemuste saavutamiseks valige 
ühepaksune liha.
Ebaregulaarse paksusega lihatükkide 
valmistamisel jäävad nende servad veidi 
roosad. Kui liha on valmis, hautage selle 
küpsemata servi madalal kuumusel 
kuumadel küpsetusplaatidel.
Ärge pihustage midagi nakkumatutele 
küpsetusplaatidele, sest see mõjutab nende 
töökvaliteeti.
Ärge kasutage metallist või teravaid 
köögiriistu, sest need võivad 
küpsetusplaatide nakkumatut katet 
kahjustada.

9.

10.

11.

•

•

•

•

Grilli avamine:
Veenduge, et grilli eelsoojenemine on 
lõppenud ja et LCD-ekraanil ei vilgu 
enam plaadi temperatuur.
Kontrollige, et grilli ülemine plaat oleks 
suletud. Ülemise plaadi paremas servas 
asuv kõrguse reguleerimisseadis peab 
olema avatud asendis OPEN.
Avage ülemine plaat käepidemest 
hoides 90-kraadisesse asendisse.
Pange liha koos sellesse sisestatud 
termomeetriga alumisele 
küpsetusplaadile. Parimate tulemuste 
saavutamiseks keerake plaadi 
temperatuuri reguleerimise ketas 
seadistusele SEAR (230 °C).

Sulgege ülemine küpsetusplaat 
käepidemest hoides. Termomeetri 
kasutamisel on soovitatav, et grilli 
ülemine plaat oleks suletud ja et kõrguse 
reguleerimisseadis oleks avatud asendis 
OPEN.

7.
a)

b)

c)

d)

8.
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KASUTAMINE LAPIKUNA AVATUD 
PLAADIGA BBQ REŽIIMIS
Grill avatakse lapikuna, nii et moodustub 
1650 cm² grillimispind. Soonilise pinnaga 
küpsetusplaat sobib suurepäraselt liha 
grillimiseks ja lame küpsetusplaat munade 
ja pannkookide praadimiseks ja köögiviljade 
grillimiseks.

Korrake ettevalmistamise ja 
eelsoojendamise samme lk-del 39 ja 40.
Grilli eelsoojenemise ajal reguleerige 
küpsetusplaadid soovitud kaldenurga 
asendisse, keerates plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketast. Plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketas asub grilli tagaküljel all 
paremas servas.
Grilli avamiseks BBQ režiimi:

Veenduge, et grilli eelsoojenemine on 
lõppenud ja et LCD-ekraanil ei vilgu 
enam plaadi temperatuur.
Kontrollige, et grilli ülemine plaat oleks 
suletud ja et kõrguse reguleerimisseadis 
oleks avatud asendis OPEN.
Võtke vasaku käega käepidemest. 
Tõmmake parema käega grilli paremas 
servas asuv kõrguse reguleerimisseadis 
enda poole BBQ režiimi asendisse. 
Tõmmake reguleerimisseadist ja 
tõstke samal ajal käepide avatud 
asendisse. Seejärel laske ülemine plaat 
ettevaatlikult alla, horisontaalsesse BBQ 
režiimi asendisse.

Asetage toit ühele või mõlemale 
küpsetusplaadile. Vt näpunäiteid (lk 44) ja.

1.

2.

3.
a)

b)

c)

4.

Termomeetri kasutamisel korrake lk 
41 toodud samme 3-6 termomeetri 
sisestamiseks  ja valige enne liha grillile 
asetamist soovitud valmidusaste.

MÄRKUS

Termomeeter ja nutikad seadistused 
on optimeeritud toiduvalmistamiseks 
kontaktrežiimis. Seetõttu võib termomeetri 
kasutamisel BBQ režiimis osutuda vajalikuks 
valmistusaega pikendada. Parimate tulemuste 
saavutamiseks on soovitatav liha regulaarselt 
ümber pöörata.

Kui valmistamise ajal kõlab kolm 
helisignaali ning ekraanil vilguvad kiri 
„REST MEAT“ ja valitud valmidusaste, siis 
tuleb liha grillilt ära võtta.
Eemaldage liha grillilt kuumakindlate 
plastist või puidust söögiriistade abil. 
Tõmmake termomeeter välja ja pange liha 
plaadile või kandikule. Katke liha lõdvalt 
fooliumiga. Laske enne serveerimist viis 
minutit seista.
Grilli väljalülitamiseks keerake 
temperatuuri reguleerimise ketas 
väljalülitatud asendisse OFF.

VAHETU GRILLIMINE VÕI 
VÕILEIBADE VALMISTAMINE

Korrake ettevalmistamise ja 
eelsoojendamise samme lk-del 39 ja 40.
Grilli eelsoojenemise ajal reguleerige 
küpsetusplaadid soovitud kaldenurga 
asendisse, keerates plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketast. Plaadi kaldenurga 
reguleerimise ketas asub grilli tagaküljel all 
paremas servas.

MÄRKUS

Kui termomeeter on ühendatud, kuvatakse 
toidu ja valmidusastme menüüd. Termomeetri 
lahtiühendamisel kuvatakse LCD-ekraanil 
ainult plaadi temperatuurile vastav 
temperatuur.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

EE
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Grilli avamine:
Veenduge, et grilli eelsoojenemine on 
lõppenud ja et LCD-ekraanil ei vilgu 
enam plaadi temperatuur.
Kontrollige, et grilli ülemine plaat oleks 
suletud. Ülemise plaadi paremas servas 
asuv kõrguse reguleerimisseadis peab 
olema avatud asendis OPEN.
Avage ülemine plaat käepidemest 
hoides 90-kraadisesse asendisse.

Asetage toit alumisele küpsetusplaadile.
Sulgege ülemine küpsetusplaat 
käepidemest hoides. On soovitatav, et grilli 
ülemine plaat oleks suletud ja et kõrguse 
reguleerimisseadis oleks avatud asendis 
OPEN.
Eemaldage toit küpsetusplaatidelt 
kuumakindla plastist või puidust köögiriista 
abil.
Grilli väljalülitamiseks keerake 
temperatuuri reguleerimise ketas 
väljalülitatud asendisse OFF.

PARIMATE TULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS
Võileibade grillimisel  PANINI seadistusega:

Asetage võileivad alati alumise plaadi 
keskele.
Võileibade grillimiseks kulub ligikaudu  
5–8 minutit. Täpne valmistusaeg sõltub 
maitse-eelistustest ning kasutatavast leivast 
ja kattematerjalist. Vt näpunäiteid (lk 44) .
Ärge kasutage metallist või teravaid 
köögiriistu, sest need võivad 
küpsetusplaatide nakkumatut katet 
kahjustada.

HOIATUS!

 Grilli pealispind on kasutamise ajal ja 
pärast seda kuum. Kasutage ülemise plaadi 
asendi reguleerimiseks alati integreeritud 
tasandustuge ja plaadi vabastusnuppu, mis 
asuvad küpsetusplaadi esiküljel paremas 
servas. Kasutada võib ka pajakindaid.

3.
a)

b)

c)

4.
5.

6.

7.

•

•

•

•

 Ärge kunagi kasutage tasandustuge ülemise 
küpsetusplaadi avamiseks. Avage ja sulgege 
ülemist küpsetusplaati alati käepidemest 
hoides.
Tasandustugi võib grilli kasutamise 
ajal ja pärast seda kuum olla. Kasutage 
tasandustuge alati nii, nagu on joonisel 
näidatud.

 Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult 
lahti.

NÄPUNÄITED

Liha Soovitatav kasutada:
Veiseliha - reietükk (New York), tagaosa, ribi, 
filee.
Lambaliha – puhastatud jalatükid, reiefilee, 
karbonaad ja lambalihakuubikud.
Sealiha - reietükid, ribid, jalatükid, filee, 
sealihakuubikud.
Me ei soovita grillida kondiga tükke.
Kui olete ostnud juba marinaadis oleva 
liha, nõrutage marinaad lihatükkidelt ära ja 
kuivatage lihatükk enne grillile panemist 
pabersalvrätiga. Mõni marinaad sisaldab 
palju suhkrut, mis küpsetusplaadil kõrbema 
minna võib.
Ärge torgake küpsetamise ajal lihasse 
kahvliga auke ega lõigake liha. Selle 
tulemusena voolab lihavedelik välja ning 
liha jääb vintske ja kuiv. Kasutage liha 
liigutamiseks tange.
Eemaldage kalatükid grillilt lameda, 
kuumakindla plastlabidakese abil.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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Hooldustööd ja 
puhastamine

Veenduge, et grill on välja lülitatud, keerates 
temperatuuri reguleerimise ketta väljalülitatud 
asendisse OFF. Grill on välja lülitatud, kui 
LCD-ekraanile kuvatakse kiri „OFF“. Tõmmake 
pistik seinapistikupesast välja. Enne osadeks 
lahtivõtmist ja puhastamist laske grillil 
täielikult jahtuda.
Puhastage termomeetrit, grilli korpust, 
tilgaalust ja küpsetusplaate alati pärast igat 
kasutuskorda.

TERMOMEETRI PUHASTAMINE
Pühkige metallist termomeetrit pehme, niiske 
lapiga. Plekkide vältimiseks võib kasutada 
mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit või 
pehmetoimelist pihustusvahendit. Kandke 
puhastusvahend plaadile käsnaga, mitte 
vahetult.

SEADME KORPUSE PUHASTAMINE
Pühkige seadme korpust pehme, niiske 
lapiga. Plekkide vältimiseks võib kasutada 
mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit või 
pehmetoimelist pihustusvahendit. Kandke 
puhastusvahend grilli pinnale käsnaga, mitte 
vahetult. Enne pistiku ühendamist pistikupessa 
laske kõikidel pindadel kuivada.

TILGAALUSE PUHASTAMINE
Võtke tilgaalus pärast igat kasutuskorda 
grillist välja ja valage selle sisu ära. Peske 
alust sooja seebivahuse vee ja pehme niiske 
käsnaga. Plekkide vältimiseks võib kasutada 
mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit. 
Kandke puhastusvahend alusele käsnaga, mitte 
vahetult. Loputage ja kuivatage hoolikalt. Enne 
pistiku ühendamist pistikupessa tuleb tilgaalus 
seadmesse tagasi asetada.

HOIATUS!

Kuuma rasva või vedelikku sisaldavat tilgaalust 
liigutades tuleb olla väga ettevaatlik.
Ärge pange seadet, toitejuhet ega pistikut vette 
ega muusse vedelikku. See võib põhjustada 
elektrilöögi.

KÜPSETUSPLAATIDE PUHASTAMINE
Pühkige küpsetusplaate pehme niiske 
lapiga.
Küpsetusplaadid on võimalik puhastamise 
ajaks ka ära võtta:
Alati veenduge, et grill on täielikult 
jahtunud. 
Avage ülemine plaat käepidemest hoides 
90- kraadisesse asendisse.
Eemaldage ülemine küpsetusplaat selle 
paremas servas asuva plaadi vabastusnupu 
abil ja alumina küpsetusplaat juhtpaneeli 
vasakus servas asuva plaadi vabastusnupu 
abil.
Lükake vabastatud plaadid ettevaatlikult 
grilli pealt ära.
Pange küpsetusplaadid nõudepesumasina 
ülemisele restile.
Küpsetusplaate võib pesta ka sooja 
seebivahuse vee ja pehme niiske käsnaga. 
Plekkide vältimiseks võib kasutada 
mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit. 
Kandke puhastusvahend plaadile käsnaga, 
mitte vahetult. Raskestieemaldatavate 
plekkide korral võib kasutada 
mitteabrasiivset plastist küürimisnuustikut 
või nailonharja.
Loputage ja kuivatage hoolikalt. Enne 
pistiku ühendamist pistikupessa veenduge, 
et küpsetusplaadid on õigesti oma kohale 
tagasi pandud ja lukustatud.

1.

2.

•

•

•

•

1.

2.

3.
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MÄRKUS

Küpsetusplaadi alumine külg võib aja jooksul 
pleekida ja sinna võib moodustuda roostekiht. 
See on tavapärane. Värvimuutus ei mõjuta 
küpsetusplaadi töökvaliteeti.
Rooste eemaldamiseks võib kasutada 
mitteabrasiivset plastist küürimisnuustikut või 
nailonharja. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
Plaadi alumisel küljel olev ümmargune polster 
peab olema puhas.
Ärge kasutage terasest küürimisnuustikuid 
ega abrasiivseid puhastusvahendeid, sest need 
võivad küpsetusplaatide pinda kriimustada. 
Küpsetusplaatide nakkumatu kate saab 
kahjustada.

HOIUNDAMINE
Veenduge, et grill on välja lülitatud, 
keerates temperatuuri reguleerimise ketta 
väljalülitatud asendisse OFF. Grill on välja 
lülitatud, kui LCD-ekraanile kuvatakse kiri 
„OFF“. Tõmmake pistik seinapistikupesast 
välja.
Laske grillil, küpsetusplaatidel ja tilgaalusel 
täielikult jahtuda.
Veenduge, et grill, küpsetusplaadid ja 
tilgaalus on puhtad ja kuivad.
Veenduge, et tilgaalus on õigesti sisestatud.
Veenduge, et küpsetusplaadid on 
õigesti sisestatud ja kindlalt oma kohale 
lukustatud.
Veenduge, et küpsetusplaadid on kokku 
lukustatud. Selleks lükake kõrguse 
reguleerimisseadis endast eemale, 
asendisse LOCK.
Kerige termomeetri juhe ümber grilli 
paremal küljel asuva termomeetri hoiukoha 
ja pange termomeeter hoiukoha esiküljel 
asuvasse õõnsusesse.
Pange seade hoiule siledale, kuivale ja 
puhtale pinnale. Grilli võib hoida ka 
püstiasendis.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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Probleemid seadme töös

PROBLEEMID VÕIMALIKUD LAHENDUSED

Er1 - Küpsetusplaadid on 
valesti sisestatud.

Veenduge, et küpsetusplaadid on õigesti sisestatud ja kindlalt 
oma kohale lukustatud.
Kiri ‘Er1’ peaks olema LCD-ekraanilt kadunud.
Probleemi püsimisel helistage Sage´i klienditeenindusse või 
külastage veebilehte.

•

•
•

Er2 - Termomeetri 
temperatuur on üle 180 °C.

Tõmmake grilli pistik seinapistikupesast välja
Kontrollige, et termomeeter ei oleks vastu plaate.
Laske termomeetril jahtuda.
Sisestage pistik uuesti seinapistikupessa.
Kiri ‘Er2’ peaks olema LCD-ekraanilt kadunud.
Probleemi püsimisel helistage Sage´i klienditeenindusse või 
külastage veebilehte.

•
•
•
•
•
•

Er3 - Ülekuumenemiskaitse. Tõmmake grilli pistik seinapistikupesast välja.
Veenduge, et grill on täielikult jahtunud.
Sisestage pistik uuesti seinapistikupessa.
Kiri ‘Er3’ peaks olema LCD-ekraanilt kadunud.
Probleemi püsimisel helistage Sage´i klienditeenindusse või 
külastage veebilehte.

•
•
•
•
•
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
SAGE –
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ
Sage® by Heston Blumenthal® 
очень серьезно относится 
к безопасности. Мы 
разрабатываем и 
производим продукцию 
с учетом обеспечения 
безопасности потребителя. 
Кроме того, мы просим 
вас соблюдать известную 
осторожность при 
использовании любых 
электроприборов 
и следовать 
нижеизложенным 
инструкциям.

ВАЖНО!
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ 
ДО НАЧАЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБОРА И НА 
ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
СОХРАНИТЕ ИХ.
Внимательно прочитайте 
все инструкции перед 
первым использованием 
гриля и сохраните 
для последующего 
использования.
Аккуратно удалите 
и выбросьте все 
упаковочные материалы 
и рекламные ярлыки 
перед первым 
использованием гриля.
Чтобы защитить маленьких 
детей от опасности 
удушения, удалите и с 
надлежащими мерами 
предосторожности 
выбросьте защитную 
оболочку со штекера 
питания прибора.
Не ставьте включенный 
гриль на край стола или 
скамьи. Убедитесь, что 
поверхность ровная и 
чистая, и на ней нет воды 
или других субстанций.

•

•

•

•
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Не ставьте работающий 
гриль на сточную 
панель мойки.
Не ставьте гриль на 
горячие газовые или 
электрические конфорки 
или вблизи них, а 
также в места, где он 
может соприкасаться 
с нагретой духовкой.
Располагайте гриль на 
расстоянии как минимум 
20 см от стен, занавесок 
и других материалов, 
реагирующих на тепло.
Всегда используйте 
гриль на стабильной 
термостойкой поверхности. 
Не используйте на 
тканевых поверхностях, 
вблизи занавесок и 
других воспламеняемых 
материалов.
Перед использованием 
убедитесь, что гриль 
правильно собран. 
Следуйте инструкциям, 
изложенным в этом 
руководстве.
Прибор не предназначен 
для использования 
при помощи внешнего 
таймера или отдельной 
системы дистанционного 
управления.

•

•

•

•

•

•

Крышка или внешняя 
поверхность нагревается 
во время работы прибора.
Когда прибор работает 
и в течение некоторого 
времени после этого, 
температура всех 
доступных поверхностей 
будет высокой.
Не помещайте ничего 
на гриль, когда закрыта 
крышка, гриль работает 
или хранится.
Всегда выключайте 
гриль при помощи 
переключателя, 
отключайте его от розетки 
питания и давайте ему 
полностью остыть; если 
он будет оставаться без 
присмотра или когда 
аппарат не используется, 
а также перед очисткой, 
перемещением, 
разборкой, сборкой и 
помещением на хранение.
Содержите гриль в 
чистоте. Следуйте 
инструкциям по 
чистке, изложенным в 
этом руководстве.

•

•

•

•

•
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Перед очисткой 
прибора необходимо 
отсоединить соединитель, 
и перед использованием 
необходимо убедиться, 
что вход прибора сухой.

 Этот прибор 
маркирован символом 
горячей поверхности. 

Крышка и внешняя 
поверхность нагреваются, 
когда прибор работает, и 
остаются горячими еще 
некоторое время после 
использования

ВАЖНЫЕ 
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЛЮБЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ
Полностью размотайте 
шнур питания перед 
использованием.

•

•

Не допускайте, чтобы 
шнур питания свисал 
с края стола, касался 
горячих поверхностей 
или завязывался узлами.
Чтобы избежать 
поражения электрическим 
током, не погружайте 
прибор, шнур питания 
или штекер питания в 
воду или какую-либо 
другую жидкость.
Этот прибор может 
использоваться детьми 
старше 8 лет и людьми 
с ограниченными 
физическими, сенсорными 
или умственными 
способностями, если 
они находятся под 
наблюдением или им 
были даны указания 
относительно безопасного 
использования прибора 
и они понимают 
возможные опасности.
Не допускайте, чтобы 
дети играли с прибором. 
Очистка и обслуживание 
могут производиться 
детьми старше 8 лет 
и под надзором.

•

•

•

•



�1

Рекомендуется регулярно 
проверять прибор. Чтобы 
избежать опасности, не 
используйте прибор, 
если каким-либо образом 
поврежден шнур питания, 
штекер питания или 
сам прибор. Сдайте 
прибор в ближайший 
авторизованный сервисный 
центр SAGE для проверки 
и/или ремонта.
Любое обслуживание, 
помимо чистки, 
должно производиться 
в авторизованном 
сервисном центре SAGE.
Этот прибор предназначен 
только для бытового 
использования. Не 
используйте этот прибор 
в каких-либо иных целях, 
кроме его назначения. 
Не используйте в 
движущихся транспортных 
средствах или на лодках. 
Используйте только в 
помещениях. Неправильное 
использование может 
привести к травмам.

•

•

•

Рекомендуется 
установить устройство 
дифференциальной 
защиты (защитный 
выключатель) для 
дополнительной защиты 
при использовании 
электроприборов.
Рекомендуется установить 
защитный выключатель с 
расчетным рабочим током, 
не превышающим 30 мА, 
в сети питания прибора. 
Обратитесь к электрику 
за профессиональной 
консультацией.

Показанный символ 
означает, что этот 
прибор не может 

утилизироваться с бытовыми 
отходами. Его необходимо 
сдать в специализированный 
муниципальный центр сбора 
отходов или дилеру, 
предоставляющему такую 
услугу. За более подробной 
информацией обращайтесь в 
местный муниципалитет.

•

•
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Открытый режим 
барбекю
Раскрывается и 
образует плоскую 
поверхность гриля 
площадью 1650 кв. см.
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Корпус из нержавеющей стали с 
литыми ручками
Литой алюминий, антипригарные 
панели Титановое покрытие 
Quantanium™ для защиты от 
царапин и приготовления без масла
Съемные панели (подходят для 
мытья в посудомоечной машине): 
гладкие – для яиц и блинов, 
ребристые – для мяса
Выбор типа продуктов со звуковым 
сигналомм  
При нажатии на центральную кнопку ручки 
происходит выбор позиций из списка Set 
Temp (Doneness) (Установить температуру) 
(Степень прожарки).
Кнопка преобразования 
температуры  
Переключает отображение температуры в 
градусах Цельсия или Фаренгейта.
Интеллектуальные настройки с 
индикатором отдыха  
5 настроек для мяса имеют 
запрограммированную температуру для 
выбранной степени прожарки.
Регулятор температуры  
(160–230 °С)  
Режимы LOW (СЛАБЫЙ НАГРЕВ), PANINI 
(sandwich) (ПАНИНИ (сэндвич) и SEAR 
(ЖАРКА).
Интегрированный датчик с кольцом 
Sage Assist™ и местом для хранения  
Для идеального приготовления и удобного 
хранения.
Регулируемый наклон панелей 
Регулирует угол наклона нижней панели, 
чтобы мог стекать жир, или устанавливает 
горизонтальное положение для омлета или 
блинов.
Фиксатор для использования при 
хранении  
Фиксирует панели в закрытом положении 
для вертикального хранения.
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B.
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Замок для перевода в положение 
BBQ
Шесть настроек высоты  
Уменьшает давление верхней пластины на 
нежные продукты или поднимает выше для 
верхнего бесконтактного нагрева.
Опора для выравнивания  
Встроена в фиксатор верхней панели для 
регулирования положения плавающей 
верхней панели.
Фиксатор для снятия верхней 
панели  
Позволяет снять верхнюю рабочую 
панель. По отдельности снимите нижнюю и 
верхнюю рабочие панели для очистки или 
смены положения панелей.
Фиксатор для снятия нижней 
панели  
Позволяет снять нижнюю рабочую панель.
Встроенный съемный 
каплесборник  
Собирает лишний жир для получения более 
полезных блюд. В режиме барбекю (BBQ) 
уникальная конструкция позволяет жиру 
стекать с обеих рабочих панелей в один 
каплесборник.
Отделение для шнура питания  
Расположено снизу гриля.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
1-часовой автоматический выключатель 
автоматически отключает нагрев рабочих 
панелей через час неиспользования.

ЭЛЕМЕНТ IQ™
Датчики определяют, когда 
температура рабочих панелей падает, 
и компенсируют теплопотери, подавая 
тепло для быстрого восстановления 
выбранной температуры приготовления. 
Встроенные нагревательные элементы 
мощностью 2400 Вт обеспечивают 
постоянную высокую температуру для 
более быстрого приготовления блюд и 
уменьшения времени нагрева.
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 Функции

Аккуратно удалите и с надлежащими 
мерами предосторожности выбросьте 
все упаковочные материалы и 
рекламные наклейки.
Протрите рабочие панели и 
каплесборник влажной мягкой губкой. 
Тщательно высушите.
Убедитесь, что каплесборник 
правильно вставлен на место.
Убедитесь, что рабочие панели 
установлены правильно и надежно 
зафиксированы на месте.
Поставьте гриль на плоскую сухую 
поверхность. Убедитесь, что свободное 
пространство с обеих сторон гриля 
составляет не менее 10 см.
Извлеките датчик из упаковки и вставь-
те штекер в гнездо на передней панели 
отсека для хранения датчика, располо-
женного с правой стороны гриля. Когда 
датчик не используйте, намотайте его 
шнур на отсек для хранения.
Полностью размотайте шнур питания 
и вставьте штекер в заземленную 
розетку.
Гриль выдаст звуковой сигнал, и 
дисплей погаснет.

Теперь гриль готов к циклу 
предварительного нагрева.

Гриль оборудован двумя фиксаторами 
панелей. Они позволяют по отдельности 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

снимать нижнюю и верхнюю рабочие 
панели для очистки или смены положения 
панелей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФИКСАТОРОВ ПАНЕЛЕЙ

Использование фиксаторов панелей:
 Обязательно убедитесь, что гриль 
полностью остыл. Возьмитесь за 
ручку и поднимите верхнюю панель в 
положение на 90 градусов. 

 Используйте фиксатор панели в 
правой передней части панели, чтобы 
снять верхнюю рабочую панель, 
и фиксатор панели в левой части 
панели управления, чтобы снять 
нижнюю рабочую панель. После этого 
осторожно сдвиньте панели с гриля.

Если рабочие панели установлены 
неправильно, на ЖК-дисплее появится 
INSERT PLATE (ВСТАВЬТЕ ПАНЕЛЬ). Ис-
пользуйте 2 фиксатора панелей, чтобы 
снять панели, а при установке панелей 
на место убедитесь, что они надежно 
защелкнулись в правильном положении. 
Перед использованием фиксаторов и 
снятием панелей обязательно убедитесь, 
что гриль полностью остыл.
При первом включении и нагреве гриля 
может появиться небольшой дымок. 
Это вызвано защитными веществами 
на нагревательных элементах. Это не 
представляет опасности и не оказывает 
отрицательного влияния на работу гриля.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ГРИЛЯ
Убедитесь, что верхняя панель гриля 
находится в закрытом положении с 
зажимом регулирования высоты в 
открытом положении. Это обеспечит 
более быстрый и эффективный 
предварительный нагрев.

•
−

−

•

•

1.
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Поверните ручку PLATE TEMP 
(ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ), чтобы 
установить температуру с шагом  
5 °C. Поверните ручку на SEAR 
(ЖАРКА) (210–230 °C) для быстрого 
разогрева, PANINI (Sandwich) (ПАНИНИ 
(Сэндвич) (180–205 °C), LOW (СЛАБЫЙ 
НАГРЕВ) (160–175 °C) или выберите 
другую температуру.
Гриль начнет нагреваться, и дисплей 
загорится оранжевым цветом. Будет 
мигать температура, соответствующая 
выбранной температуре панели PLATE 
TEMP.
Когда гриль нагреется до выбранной 
температуры, прозвучит сигнал и 
выбранная температура панели 
перестанет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда полностью нагревайте гриль 
до выбранной температуры перед 
приготовлением. Температура, 
соответствующая температуре панели 
PLATE TEMP, может мигать на дисплее в 
процессе приготовления. Это нормально 
и указывает на поддержание правильной 
температуры.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ
При помощи этой функции можно 
уменьшить давление верхней панели 
на такие нежные продукты, как рыба, и 
адаптировать высоту к толщине продук-
тов. Расположенный в правой стороны 
верхней панели зажим фиксирует панель 
в нескольких положениях над нижней па-
нелью. Чтобы установить высоту, при по-
мощи ручки поднимите верхнюю панель 
и одновременно переместите зажим на 
желаемую высоту. Затем плавно опускай-
те верхнюю панель, пока она не опустится 
на зажим регулирования высоты.

2.

3.

4.

РЕГУЛЯТОР НАКЛОНА
Угол наклона панелей можно 
регулировать при помощи ручки PLATE 
TILT (НАКЛОН ПАНЕЛИ). Регулятор PLATE 
TILT (НАКЛОН ПАНЕЛИ) расположен 
в нижней правой части сзади гриля. 
Уникальное углубление между двумя 
рабочими панелями при готовке 
направляет соки с обеих панелей в 
каплесборник.
Мы рекомендуем:

Положение под углом для стекания 
жира, т. е. получения более полезных 
блюд.
 Горизонтальное положение для 
приготовления яиц, блинов, лепешек, 
фоккаччи и нежирного мяса.

КНОПКА TEMPERATURE 
CONVERSION (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ)

Гриль оснащен кнопкой преобразования 
градусов температуры в левой части 
ЖК- дисплее. В соответствии с изна-
чальными установками гриля показания 
температуры отображаются по шкале 
Цельсия. Кнопка преобразования темпе-
ратуры позволяет переключаться между 
градусами Цельсия и Фаренгейта. На 
ЖК-дисплее отображается соответству-
ющий символ °C или °F. 
 Если вы изменили установленные по 
умолчанию градусы Цельсия на градусы 
Фаренгейта, эта настройка сохранится 
в памяти печи до тех пор, пока вы снова 
не нажмете кнопку преобразования 
температуры или пока гриль не будет 
отключен от сети. Когда гриль будет 
снова подключен к сети, показания 
температуры автоматически вернутся 
к градусам Цельсия, установленным по 
умолчанию.

•

•

•

•
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДАТЧИК 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ
Интегрированный датчик с 
интеллектуальными настройками 
предназначен для достижения стабильной 
степени прожарки при использовании 
разных типов мяса. 5 настроек для мяса 
имеют запрограммированные значения 
температуры для получения желаемой 
степени прожарки. Установленная 
температура для каждого типа мяса 
приводится в таблице ниже.

ТЕМПЕРАТУРА И СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ

С кровью Слабая 
прожарка

Средняя Полная

Говядина 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Баранина 55˚C 60˚C 65˚C 75˚C

Свинина 65˚C 75˚C

Птица 65˚C 75˚C

Рыба 45˚C 50˚C 55˚C 65˚C

ИНДИКАТОР ОТДЫХА
Важно дать мясу «отдохнуть» в течение 
3–5 минут после снятия с гриля, 
поскольку при этом мышечные волокна 
расслабляются и позволяют сокам 
равномерно распределиться по мясу. В 
таком случае соки и аромат не теряются 
при разрезании мяса.
Когда вы хотите получить определенную 
степень прожарки, важно снять мясо 
с гриля, прежде чем оно достигнет 
желаемой внутренней температуры, 
поскольку остаточное тепло будет 
продолжать готовить мясо, когда вы 
снимите его с гриля.
Гриль Smart Grill Pro™ оснащен 
индикатором REST MEAT (СНЯТЬ 
МЯСО), который сообщает вам, 
что пора снять мясо до достижения 
установленной температуры, чтобы оно 
не пережарилось.

ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик и интеллектуальные настройки 
оптимизированы для приготовления в 
контактном режиме с ручкой PLATE TEMP 
(ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ), установленной 
на SEAR (ЖАРКА) (230 °C).

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ И ДАТЧИКОМ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК 
КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Повторите шаги «Подготовка» и 
«Предварительный нагрев» на 
стр. 54 и 55. Чтобы добиться лучшего 
результата, установите ручку PLATE 
TEMP (ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ) на 
SEAR (ЖАРКА) (230 °C).
Во время предварительного нагрева 
гриля установите угол рабочих 
панелей в желаемое положение при 
помощи регулятора наклона панелей 
PLATE TILT. Регулятор PLATE TILT 
(НАКЛОН ПАНЕЛИ) расположен в 
нижней правой части сзади гриля.
Убедитесь, что датчик установлен 
правильно в соответствии с пунктом 
6 в разделе «Подготовка гриля с 
использованием» на стр. 54. Извлеките 
датчик из отсека для хранения и 
размотайте шнур.
Аккуратно вставьте датчик сбоку в 
мясо – в центр самой толстой части.

1.

2.

3.

4.
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Чтобы выбрать тип мяса, поверните 
ручку FOOD (ПРОДУКТ), чтобы 
пролистать меню продуктов. 
Индикатор в виде стрелки отобразится 
рядом с выбранным типом мяса.

5.

RU

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

FOOD

SET
TEMP

FOOD

SET
TEMP

SET TEMP PLATE TEMP

Выбрав тип мяса, нажмите кнопку SET 
TEMP (УСТАНОВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ), 
чтобы выбрать степень прожарки. 
Индикатор в виде стрелки отобразится 
рядом с выбранной прожаркой.

6.

Чтобы открыть гриль:
Убедитесь, что гриль полностью 
нагрет и на дисплее не мигает PLATE 
TEMP (ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ).
Убедитесь, что верхняя панель гриля 
находится в закрытом положении. 
Зажим регулирования высоты, 
расположенный с правой стороны 
гриля, должен быть в положении 
OPEN (ОТКРЫТО).
Возьмитесь за ручку и поднимите 
верхнюю панель в положение на  
90 градусов.
Положите мясо с вставленным в 
него датчиком на нижнюю панель. 
Чтобы добиться лучшего результата, 
убедитесь, что ручка PLATE 
TEMP (ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ) 
установлена на SEAR (ЖАРКА)  
(230 °C).

При помощи ручки закройте верхнюю 
рабочую панель. При жарке с датчиком 
рекомендуется, чтобы верхняя панель 
гриля находилась в закрытом положе-
нии с зажимом регулирования высоты 
в положении OPEN (ОТКРЫТОЕ).
Во время приготовления прозвучит 
три сигнала и на дисплее будет 
мигать REST MEAT (СНЯТЬ МЯСО) и 
степень прожарки, сообщая о том, что 
пора снять мясо с гриля и дать ему 
отдохнуть.
По окончании приготовления снимите 
мясо с гриля кухонными приборами из 
термостойкого пластика или дерева. 
Извлеките датчик и положите мясо на 
блюдо или поднос. Прикройте фольгой. 
Перед подачей оставьте «отдохнуть» 
как минимум на 5 минут.
Чтобы выключить гриль, поверните 
ручку PLATE TEMP (ТЕМПЕРАТУРА 
ПАНЕЛИ) в положение OFF (ВЫКЛ.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Гриль не прекращает приготовление 
автоматически, когда начинает мигать 
REST MEAT (СНИМИТЕ МЯСО). Если мясо 
не снять, вы рискуете его пережарить.

7.
a)

b)

c)

d)

8.

9.

10.

11.
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ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Чтобы получить равномерную 
прожарку, выбирайте куски мяса одной 
толщины.
При приготовлении отрубов с 
неравномерной толщиной, таких 
как куриные грудки, края могут 
остаться розоватыми. По завершении 
приготовления поджарьте 
недожаренные края на горячих панелях.
Не используйте распыляемые 
антипригарные покрытия, поскольку это 
повлияет на свойства антипригарного 
покрытия панелей.
Никогда не используйте металлические 
или острые предметы, которые могут 
повредить антипригарное покрытие 
рабочих панелей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАСКРЫТОМ 
ВИДЕ В РЕЖИМЕ BBQ
Гриль раскрывается и образует плоскую 
поверхность площадью 1650 кв. см. 
Ребристая рабочая панель идеально 
подходит для жарки мяса, а гладкая 
панель – для яиц, блинов и овощей.

Повторите шаги «Подготовка» и 
«Предварительный нагрев» на стр. 54 
и 55.
Во время предварительного нагрева 
гриля установите угол рабочих 
панелей в желаемое положение при 
помощи регулятора наклона панелей 
PLATE TILT. Регулятор PLATE TILT 
(НАКЛОН ПАНЕЛИ) расположен в 
нижней правой части сзади гриля.
Чтобы открыть гриль для режима BBQ:

Убедитесь, что гриль полностью 
нагрет и на дисплее не мигает PLATE 
TEMP (ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ).
Убедитесь, что верхняя панель гриля 
находится в закрытом положении с 
зажимом регулирования высоты в 
положении OPEN (ОТКРЫТОЕ).

•

•

•

•

1.

2.

3.
a)

b)

Левой рукой возьмитесь за 
ручку. Правой рукой потяните 
зажим регулирования высоты, 
расположенный с правой стороны 
гриля, по направлению к себе, в 
положение BBQ. Продолжайте тянуть 
зажим вперед и одновременно 
поднимите ручку, чтобы открыть, 
а затем плавно опустите верхнюю 
панель в положение BBQ.

Поместите продукты на одну или обе 
рабочие панели. См. советы на стр.60.
При использовании датчика повторите 
шаги 3–6 на стр. 56, чтобы вставить 
датчик и выбрать желаемую степень 
прожарки, прежде чем положить мясо 
на гриль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик и интеллектуальные настройки 
оптимизированы для приготовления в 
контактном режиме. Соответственно, при 
использовании датчика в режиме BBQ 
может потребоваться дополнительное 
время. Чтобы добиться лучшего 
результата, рекомендуем регулярно 
переворачивать мясо.

Во время приготовления прозвучит 
три сигнала и на дисплее будет 
мигать REST MEAT (СНЯТЬ МЯСО) и 
степень прожарки, сообщая о том, что 
пора снять мясо с гриля и дать ему 
отдохнуть.

c)

4.

5.

6.
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По окончании приготовления снимите 
мясо с гриля кухонными приборами из 
термостойкого пластика или дерева. 
Извлеките датчик и положите мясо на 
блюдо или поднос. Прикройте фольгой. 
Перед подачей оставьте «отдохнуть» 
как минимум на 5 минут.
Чтобы выключить гриль, поверните 
ручку PLATE TEMP (ТЕМПЕРАТУРА 
ПАНЕЛИ) в положение OFF (ВЫКЛ.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТАКТНОГО 
ГРИЛЯ ИЛИ БУТЕРБРОДНИЦЫ

Повторите шаги «Подготовка» и 
«Предварительный нагрев» на стр. 54 
и 55.
Во время предварительного нагрева 
гриля установите угол рабочих 
панелей в желаемое положение при 
помощи регулятора наклона панелей 
PLATE TILT. Регулятор PLATE TILT 
(НАКЛОН ПАНЕЛИ) расположен в 
нижней правой части сзади гриля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если датчик подсоединен, будут 
отображаться меню продуктов и степени 
прожарки. Если датчик отсоединен, на 
дисплее будет отображаться только 
температура, соответствующая 
температуре панели.

Чтобы открыть гриль:
Убедитесь, что гриль полностью 
нагрет и на дисплее не мигает PLATE 
TEMP (ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ).
Убедитесь, что верхняя панель гриля 
находится в закрытом положении. 
Зажим регулирования высоты, 
расположенный с правой стороны 
гриля, должен быть в положении 
OPEN (ОТКРЫТО).
Возьмитесь за ручку и поднимите 
верхнюю панель в положение на  
90 градусов.

Положите продукты на нижнюю 
рабочую панель.

7.

8.

1.

2.

3.
a)

b)

c)

4.

При помощи ручки закройте верхнюю 
рабочую панель. При приготовлении 
блюд с расплавленным сыром 
сверху, рекомендуется, чтобы 
верхняя панель гриля находилась 
в закрытом положении с зажимом 
регулирования высоты в положении 
HIGH (ВЫСОКОЕ).
Когда продукты готовы, снимайте 
их с рабочих панелей деревянными 
кухонными приборами или приборами 
из термостойкого пластика.
Чтобы выключить гриль, поверните 
ручку PLATE TEMP (ТЕМПЕРАТУРА 
ПАНЕЛИ) в положение OFF (ВЫКЛ.).

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
При приготовлении сэндвичей в режиме 
PANINI (ПАНИНИ):

Всегда располагайте сэндвичи по центру 
нижней панели.
Приготовление должно занимать 
примерно 5–8 минут. Точное время 
нагрева зависит от предпочтений и типа 
хлеба и начинки. См. советы на стр. 60.
Никогда не используйте металлические 
или острые предметы, которые могут 
повредить антипригарное покрытие 
рабочих панелей.

ВНИМАНИЕ!

Поверхности гриля сильно нагреваются 
во время работы и остаются 
горячими еще некоторое время. При 
регулировании положения верхней 
панели обязательно используйте 
фиксатор панели, расположенный 
сверху впереди на верхней панели или 
используйте прихватки.
Никогда не беритесь за опору для 
выравнивания и не используйте ее, 
чтобы открыть верхнюю панель. 
Закрывайте и открывайте гриль только 
при помощи соответствующей ручки.

5.

6.

7.
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Уход и очистка

Убедитесь, что гриль выключен, пере-
ведя ручку PLATE TEMP (ТЕМПЕРАТУРА 
ПАНЕЛИ) в положение OFF (ВЫКЛ.). Гриль 
выключен, когда на дисплее отображается 
OFF (ВЫКЛ.). Отсоедините штекер от ро-
зетки питания. Позвольте грилю полностью 
остыть перед разборкой и очисткой.
Очищайте датчик, внешний корпус, капле-
сборник и рабочие панели после каждого 
использования, чтобы предотвратить скоп-
ление остатков ингредиентов.

ОЧИСТКА ДАТЧИКА
Протрите металлический датчик и 
шнур влажной мягкой губкой. Можно 
использовать неабразивное жидкое 
моющее средство или щадящий аэрозоль, 
чтобы избежать распространения пятен. 
Перед чисткой наносите моющее средство 
на губку, а не на датчик.

ОЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА
Протрите корпус гриля влажной 
мягкой губкой. Можно использовать 
неабразивное жидкое моющее средство 
или щадящий аэрозоль, чтобы избежать 
распространения пятен. Перед чисткой 
наносите моющее средство на губку, а 
не поверхность гриля. Смойте. Перед 
подключением к электросети убедитесь, 
что все поверхности полностью высохли.

ОЧИСТКА КАПЛЕСБОРНИКА
После каждого использования выдвигайте 
каплесборник и удаляйте его содержимое. 
Мойте каплесборник в теплой мыльной 
воде мягкой губкой. Можно использовать 
неабразивное жидкое моющее средство, 
чтобы избежать распространения пятен. 
Перед чисткой наносите моющее средство 
на губку, а не на каплесборник. Сполосните 
и тщательно высушите. Перед подключе-
нием к электросети убедитесь, что каплес-
борник вставлен на место после очистки.

Опора для выравнивания может 
сильно нагреваться во время работы 
и оставаться горячей еще некоторое 
время. Всегда используйте опору для 
выравнивания, как показано на рисунке.

Перед использованием полностью 
размотайте шнур питания из отделения 
для шнура.

СОВЕТЫ

Мясо Рекомендуемые отрубы:
Говядина – вырезка, кострец, толстый 
край, филе.
Баранина – стейки из окорока, вырезка, 
вырезка на косточке, гуляш.
Свинина – карбонат, ребрышки, стейки 
из окорока, вырезка, гуляш.
Не рекомендуется готовить отрубы с 
толстыми костями, такие как бифштекс 
на косточке.
Если вы используете замаринованное 
мясо, слейте жидкость и промокните 
мясо бумажным полотенцем перед 
помещением на гриль. Некоторые 
маринады содержат достаточно много 
сахара, который может пригореть к 
рабочей панели.
Не протыкайте мясо ножом или 
вилкой во время приготовления. Это 
позволит сокам вытекать, и в результате 
получится более жесткий и сухой стейк. 
Используйте щипцы.
Снимая рыбу с гриля, используйте 
плоскую лопатку из жаропрочного 
пластика.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ВНИМАНИЕ!

Будьте предельно осторожны при 
обращении с каплесборником, 
содержащим горячие соки и жир.
Не погружайте корпус, шнур питания или 
штекер питания в воду или какую-либо 
другую жидкость, поскольку это может 
привести к поражению электрическим 
током.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ
Протирайте панели мягкой тканью, 
чтобы убрать остатки пищи.
Также можно снять рабочие панели:

 Обязательно убедитесь, что гриль 
полностью остыл.

 Возьмитесь за ручку и поднимите 
верхнюю панель в положение на  
90 градусов.

 Используйте ФИКСАТОР ПАНЕЛИ в 
правой передней части панели, чтобы 
снять верхнюю рабочую панель, и 
ФИКСАТОР ПАНЕЛИ в левой части 
панели управления, чтобы снять 
нижнюю рабочую панель.
После этого осторожно сдвиньте 
панели с гриля.
Положите рабочие панели в 
посудомоечную машины (только на 
верхнюю полку). Или вымойте панели 
в горячей мыльной воде мягкой губкой. 
Можно использовать неабразивное 
жидкое моющее средство, чтобы 
избежать распространения пятен. 
Перед чисткой наносите моющее 
средство на губку, а не на панели. Для 
удаления пригоревших остатков пищи 
используйте пластиковую мочалку или 
нейлоновую щетку.
Сполосните и тщательно высушите. 
Перед подключением к электросети 
обязательно убедитесь, что рабочие 
панели установлены и надежно 
зафиксированы на месте после 
очистки.

1.

2.
−

−

−

1.

2.

3.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте абразивные моющие 
средства или металлические мочалки, так 
как они повредят рабочую поверхность 
панелей. Они повреждают антипригарное 
покрытие рабочих панелей.
Цвет внутренней стороны рабочих панелей 
может со временем измениться, и может 
появиться коррозия. Это нормально. Из-
менение цвета, которое может возникнуть 
с любой стороны рабочей панели, влияет 
только на внешний вид и не влияет на 
работу панелей.
Для удаления коррозии или пятен исполь-
зуйте пластиковую мочалку или нейлоно-
вую щетку. Сполосните и тщательно высу-
шите. Убедитесь, что круглая подставка с 
внутренней стороны панели чистая.

ХРАНЕНИЕ
Убедитесь, что гриль выключен, пере-
ведя ручку PLATE TEMP (ТЕМПЕРАТУРА 
ПАНЕЛИ) в положение OFF (ВЫКЛ.). 
Гриль выключен, когда на дисплее отоб-
ражается OFF (ВЫКЛ.). Отсоедините 
штекер от розетки питания.
Дайте грилю, рабочим панелям и 
каплесборнику полностью остыть.
Убедитесь, что гриль, рабочие панели и 
каплесборник чистые и сухие.
Убедитесь, что каплесборник правильно 
вставлен на место.
Убедитесь, что рабочие панели 
установлены правильно и надежно 
зафиксированы на месте.
Убедитесь, что рабочие панели 
зафиксированы, переведя регулятор 
высоты от себя в положение LOCK 
(БЛОКИРОВКА).
Намотайте шнур датчика на отсек для 
хранения датчика с правой стороны 
гриля, а затем поместите датчик в 
углубление на поверхности отсека для 
хранения датчика.
Храните на плоской сухой горизонталь-
ной поверхности. Также можно хранить 
гриль в вертикальном положении.

1.
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Поиск и устранение 
неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Er1 - рабочие панели 
установлены неправильно.

Убедитесь, что рабочие панели установлены правильно и 
надежно зафиксированы на месте.
На дисплее перестанет отображаться режим ошибки Er1.
Если проблема не исчезает, позвоните в службу 
поддержки клиентов Sage или зайдите на sage.lv.

•

•
•

Er2 - температура датчика 
превысила 180°C.

Отсоедините гриль от розетки питания.
Убедитесь, что датчик не касается нагревательных 
панелей.
Позвольте датчику остыть.
Подсоедините штекер к розетке.
На дисплее перестанет отображаться режим ошибки Er2.
Если проблема не исчезает, позвоните в службу 
поддержки клиентов Sage или зайдите на sage.lv.

•
•

•
•
•
•

Er3 - защита от перегрева. Отсоедините штекер от розетки питания.
Убедитесь, что гриль полностью остыл.
Подсоедините штекер к розетке.
На дисплее перестанет отображаться режим ошибки Er3.
Если проблема не исчезает, позвоните в службу 
поддержки клиентов Sage или зайдите на sage.lv.

•
•
•
•
•
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