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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND 
РУКОВОДCТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

the Multi Cooker BMC 670



IepazīstInām ar stollar multIvārāmo katlu BmC 670
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Multivārāmais katls Stollar BMC670 ir mūsdienīga daudz funkciju ierīce ēdiena pagatavošanai, 
kur virtuvei paredzētās sadzīves tehnikas jaunākās izstrādes apvienotas ar veselīgas pārtikas 
ideju. Šis modelis pilnībā atbilst visizsmalcinātāko patērētāju vēlmēm un mūsdienu dzīves 
līmeņa prasībām.

Multivārāmais katls Stollar BMC670 pavisam vienkārši aizvieto daudzas ēdiena pagatavošanas 
ierīces un ietaupa vietu virtuvē. Trauka trīsdimensiju uzkarsēšanas iespēja ēdiena 
pagatavošanas laikā ļauj vienmērīgi sadalīt siltumu pa visu trauku, palīdzot saglabāt produktu 
vērtīgās īpašības. Multivārāmā katla funkcionālās iespējas ir papildinātas ar atliktā starta un 
ēdiena automātiskās uzsildīšanas režīmiem.

Ēdiena pagatavošanas process multivārāmajā katlā ir pilnībā automātisks. 52 automātiskās 
programmas ļauj gatavot ēdienus no mājlopu gaļas, putnu gaļas, zivīm, jūras veltēm, veģetāro 
pārtiku, vārīt putras, zupas, garnējumu, makaronus, plovu, gatavot taukvārē, pagatavot jogurtus, 
mīklas, fondī, konditorejas izstrādājumus, džemus, ievārījumus, desertus, kompotus un daudzus 
citus ēdienus.

Multivārāmo katlu Stollar BMC670 atzinīgi novērtē un iesaka profesionāli pavāri.



stollar Iesaka vIspIrms rŪpĒtIes par DroŠīBu
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Stollar ļoti rūpējas par patērētāju drošību. Mēs izstrādājam un ražojam patēriņa produktus, 
vislielāko uzmanību pievēršot patērētāju drošībai. Esiet piesardzīgi, lietojot elektrisku ierīci, un 
ievērojiet turpmāk minētos norādījumus par drošību.

Pirms ierīces darbināšanas rūpīgi izlasiet norā-
dījumus lietošanas pamācībā un saglabājiet to 
turpmākām uzziņām.
Pirms multivārāmā katla pirmās izmantošanas 
reizes uzmanīgi noņemiet no tā uzlīmes un mar-
ķējumus un izmetiet, ievērojot visus piesardzības 
pasākumus.
Lai novērstu mazu bērnu nosmakšanas risku, 
noņemiet un izmetiet, ievērojot visus piesardzī-
bas pasākumus, multivārāmā katla strāvas vada 
spraudņa aizsargapvalku.
Nenovietojiet ieslēgtu multivārāmo katlu uz 
galda vai sola malas. Pārliecinieties, ka virsma ir 
līdzena, tīra un sausa.
Nenovietojiet multivārāmo katlu uz degoša gāzes 
vai elektriskās plīts degļa vai tā tuvumā, kā arī 
nenovietojiet tur, kur multivārāmais katls var 
pieskarties karstai cepeškrāsnij.
Nenovietojiet ierīci pie sienas vai materiāliem, 
kas nav izturīgi pret karstumu, piemēram, audu-
miem un aizkariem.
Nedarbiniet multivārāmo katlu izlietnē.
Pirms darbināšanas pārliecinieties, ka multivārā-
mais katls ir pareizi salikts. Izpildiet norādījumus 
šajā lietošanas pamācībā.
Darbināšanas laikā ierīce sakarst! Kamēr ierīce 
darbojas, nepieskarieties ar rokām tās korpusam, 
traukam un metāla daļām. Izmantojiet virtuves 
cimdus. Kad atverat vāciņu, neliecieties pāri 
ierīcei. 
Darbināšanas laikā nepārklājiet ierīci ar dvieli 
vai salveti. Neuzglabājiet šajā ierīcē produktus 
vai citus priekšmetus. 
Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir 
atvienota no maiņstrāvas tīkla rozetes. Tīrīša-
nai izmantojiet mazgājamos līdzekļus, kas nav 
abrazīvi.
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•
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•

•
•
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•

•

svarīGa DroŠīBas 
InFormāCIJa par vIsām 
elektrIskaJām IerīCĒm 

Pirms lietošanas pilnībā attiniet vadu.
Lai nepieļautu strāvas triecienu, nemērciet 
strāvas vadu, spraudni vai ierīci ūdenī vai citā 
šķidrumā.
Strāvas vads nedrīkst nokarāties pāri galda vai 
darba virsmas malai, būt saskarē ar karstumu vai 
tikt sasiets mezglā.
Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot 
mazus bērnus) ar ierobežotām fiziskām un 
psihiskām spējām, bez nepieciešamās pieredzes 
un zināšanām, ja tās nav atbilstoši apmācījusi vai 
neuzmana par drošību atbildīga persona.
Ieteicams ierīci regulāri pārbaudīt. Nelietojiet 
to, ja pati ierīce, strāvas vads vai tā spraudnis ir 
bojāts. Nogādājiet visu ierīci tuvākajā Stollar ap-
kopes centrā, lai veiktu pārbaudi un/vai remontu.
Jebkādi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic 
autorizētā Stollar servisa centrā.
Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai sadzīvē. Lieto-
jiet ierīci tikai paredzētajiem nolūkiem. Nelieto-
jiet to transportlīdzekļos, kas atrodas kustībā, vai 
laivās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Nepareiza 
izmantošana var radīt ievainojumu risku.
Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo droši-
nātāju (drošības slēdzi papildu aizsardzībai, kad 
lietojat elektriskas ierīces). Ieteicams ierīces 
elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram 
noteiktā strāvas stipruma starpība nepārsniedz 
30 mA. Konsultējieties ar elektriķi.
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svarīGa InFormāCIJa par DroŠīBu
pIrms IerīCes DarBInāŠanas rŪpīGI IzlasIet lIetoŠanas 
pamāCīBu un saGlaBāJIet to turpmākām uzzIņām.

 
W UZMANĪBU!
Darbināšanas laikā ierīce sakarst!



IepazīstIet savu stollar multIvārāmo katlu BmC 670

�

vāciņš
vadības panelis ar  displeju
Izņemams trauks
tvaika vārsts
karotes/lāpstiņas turētājs
lāpstiņa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

karote
tvaicēšanas tvertne
Cepšanas grozs
mērglāze
Jogurta glāzītes
Izņemamā trauka vāciņš
strāvas vads

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IepazīstIet
savu Stollar Multi Cooker BMC 670

Uzlabojot savu produkciju, ražotājs var bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas ierīces konstrukcijā, 
komplektācijā un tehniskajos raksturlielumos.
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IepazīstIet savu stollar multIvārāmo katlu BmC670

MENU

STEWFRYSTEAMBOILSLOW COOK

Porridge

Milk porridge

Rice

Pilaf

Reheat

Soup

Pasta

Sterilization

Sauce

Yoghurt

Meat

Pasteurization

Baby food

Cottage cheese

Pizza

Bread

Preservation

Drinks

Desserts

Jam

Bake

Multi

KEEP WARM

MULTI

TIME
TEMPERATURE

PRESET

START
STOP

�
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vaDīBas panelIs 
KEEP WARM - gatavo ēdienu temperatūras 
uzturēšanas funkcijas indikators; sildīšanas 
režīma ieslēgšana un izslēgšana
MULTI – manuālie iestatījumi
TIME - pāreja uz pašreizējā laika, 
pagatavošanas ilguma un sildelementa 
temperatūras iestatījumiem.

a.

B.
C.

Ar +/- pogām izvēlieties produkta tipu, 
pagatavošanas programmu, iestatiet 
pagatavošanas ilgumu un sildelementa 
temperatūru, kā arī iestatiet atliktā sākuma 
funkciju.
PRESET – atliktais sākums pagatavošanas 
noslēgšanas laika iestatīšanai
MENU – automātiskās pagatavošanas 
programmas izvēle.
START/STOP - iestatītā darba režīma 
aktivizēšana un pārtraukšana, laika iestatījumu 
saglabāšana.

D.

e.

F.

G.

a B C D F GE
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DarBInāŠana
Stollar Multi Cooker BMC 670

pIrms DarBInāŠanas
Novietojiet multivārāmo katlu uz cietas un līdzenas 
virsmas. Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka tās 
darbināšanas laikā netiks apgrūtināta ventilācija un 
no ierīces vāciņā esošā tvaika vārsta izplūstošais 
karstais tvaiks netrāpīs tapetēm, dekoratīvajiem 
pārklājumiem, elektroniskajām ierīcēm un citiem 
priekšmetiem, kas var ciest no paaugstināta mitru-
ma un temperatūras.
Pirms pagatavošanas pārliecinieties, ka multivārā-
mā katla ārējās un iekšējās daļas (ieskaitot trauku) 
nav bojātas, tām nav robu un citu defektu. Starp 
trauku un karsēšanas elementu nedrīkst atrasties 
svešķermeņi.
Pārliecinieties, ka sastāvdaļu un šķidruma dau-
dzums nepārsniedz maksimālā līmeņa zīmi “10”, 
kā arī nav mazāks par minimālā līmeņa zīmi “2”. 
Maksimālā līmeņa zīme putrām (izņemot rīsu) – “8”

Vienmērīgi izvietojiet produktus traukā un ievie-
tojiet trauku ierīces korpusā. Pārliecinieties, ka 
trauks kārtīgi saskaras ar karsēšanas elementu. 

Ja produktus gatavojat ar tvaikiem vai lietojat 
programmu “Sterilization”, ielejiet ūdeni tvertnē 
tā, lai vārošais ūdens nepieskartos trauka dibe-
nam. Ievietojiet produktus traukā un novietojiet 
to tvertnē.

Aizveriet vāku, līdz atskan klikšķis. Ja gatavojat 
programmā “Fry”, atstājiet vāku atvērtu.

Pieslēdziet ierīces strāvas vadu pie maiņstrāvas 
rozetes.

Atskanēs skaņas signāls, mirgos START/STOP 
pogas izgaismojums, displejā atainosies pašrei-
zējais laiks.

1.

2.

3.

4.

5.

IzvĒlnes auGŠDaļas  
proGrammas IzvĒle

Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu 
MENU pogu, mirgos simbols (liellopu gaļa).

Ar +/- pogām izvēlieties produkta tipu: liellopa 
gaļa <1>, jēra gaļa <2>, cūkgaļa <3>, mājputni <4>, 
jūras veltes <5> vai dārzeņi <6>. Mirgos izvēlētā 
produkta simbols.

Pieskarieties MENU pogai, pēc tam ar +/- pogām 
izvēlieties pagatavošanas programmu: “Slow 
cook” <7>(lēnā pagatavošana), “Boil” <8>(vārīša-
na), “Steam” <9> (tvaicēšana), “Fry” <0> (cepšana) 
vai “Stew” <- >(sautēšana). Mirgos izvēlētās 
programmas simbols, displejā atainosies pēc 
noklusējuma iestatītais programmas ilgums.

Pārejiet pie darbībām, kas izskaidrotas sadaļā 
“Pagatavošanas ilguma iestatīšana”.

IzvĒlnes apakŠDaļas  
proGrammas IzvĒle

Gaidīšanas režīmā (displejā atainojas pašreizē-
jais laiks) piespiediet MENU pogu. Ja ir aktīva 
izvēlnes augšdaļa, pārejai uz izvēlnes apakšdaļu 
piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu 
MENU pogu.

Lai ātri pārietu uz programmu MULTI, pie-
spiediet MULTI pogu (mirgos programmas 
indikators).

Ar +/- pogām izvēlieties pagatavošanas prog-
rammu. Displejā mirgos attiecīgās programmas 
nosaukums un pēc noklusējuma iestatītais 
programmas ilgums.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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paGatavoŠanas IlGuma un  
temperatŪras IestatīŠana

menu poGa
Gaidīšanas režīmā vienreiz piespiediet pogu, lai 
pārietu izvēlnes apakšdaļā (skatiet tabulā “Pagata-
vošanas programmas”).
Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu pogu, 
lai pārslēgtu starp izvēlnes augšdaļu un apakšdaļu.
Izvēlnes augšdaļā izvēloties produkta tipu (liellopu 
gaļa, jēra gaļa utt.), piespiediet pogu, lai pārietu uz 
pagatavošanas programmas izvēli (“Slow Cook”, 
“Boil” utt.).

preset poGa  
(atlIktā sākuma FunkCIJa)
Izmantojiet pogu, lai iestatītu pagatavošanas beigu 
laiku. Programmu ar atliktā sākuma funkciju saraks-
tu skatiet tabulā “Pagatavošanas programmas”.
Pirms atliktā sākuma funkcijas izmantošanas pārlie-
cinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.

Šī funkcija nav pieejama programmai 
“Rice”, pārejiet pie darbībām, kas 
izskaidrotas sadaļā “PRESET funkcijas 
iestatīšana”.
Temperatūras iestatīšana ir 
pieejama programmās “Pizza”, “Fry”, 
“Pasteurization” un MULTI.

•

•

pIezīmes

Pieskarieties TIME pogai, mirgos stundas 
simboli. Ar +/- pogām iestatiet pagatavošanas 
ilgumu stundās.

Pieskarieties TIME pogai, mirgos minūšu simbo-
li. Ar +/- pogām iestatiet pagatavošanas ilgumu 
minūtēs.

Programmām “Pizza”, “Fry”, “Pasteurization” un 
MULTI: pieskarieties TIME pogai, ar +/- pogām 
iestatiet pagatavošanas temperatūru.

pulksteņa IestatīŠana 

Pieslēdziet ierīci pie maiņstrāvas rozetes. 
Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu 
TIME taustiņu, displejā sāks mirgot pulksteņa 
indikators.

Ar +/- pogām iestatiet laiku stundās.

Pieskarieties TIME pogai, mirgos laika rādījumi 
minūtēs.

Ar +/- pogām iestatiet laiku minūtēs.

Pēc pulksteņa iestatīšanas piespiediet START/
STOP taustiņu vai pagaidiet dažas sekundes. 
Pulksteņa indikators pārtrauks mirgot, un ievadī-
tie iestatījumi tiks saglabāti ierīces atmiņā.

Ja vēlaties vēlreiz iestatīt pulksteni, atkārtojiet 
norādītās darbības.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ja iestatījāt atliktā sākuma laiku 15:00, 
bet izvēlētās programmas ilgums ir 50 
minūtes, ierīce būs atliktā sākuma režīmā 
līdz plkst. 14:10, pēc tam sāks darboties 
pagatavošanas programma.

pIemĒrs

LV

preset FunkCIJas IestatīŠana

Ja vēlaties pagatavošanu sākt 
nekavējoties, pārejiet pie darbībām, 
kas izskaidrotas sadaļā “Pagatavošanas 
režīma ieslēgšana”.
Programmu ar PRESET funkciju 
sarakstu skatiet tabulā “Pagatavošanas 
programmas”.

•

•

pIezīmes

Pieskarieties PRESET pogai, displejā parādīsies 
indikators <=> un sāks mirgot stundas simboli. Ar 
-/+ iestatiet pagatavošanas beigu laiku stundās.

Pieskarieties TIME pogai, mirgos minūšu sim-
boli. Ar +/- pogām iestatiet pagatavošanas beigu 
laiku minūtēs.

1.

2.
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poGa multI (manuālIe IestatīJumI)
Šī programma ir paredzēta, lai pagatavotu praktiski 
jebkādu ēdienu ar lietotāja pielāgotajiem tempe-
ratūras un pagatavošanas laika iestatījumiem. Patei-
coties programmai MULTI, multivārāmais katls 
Stollar BMC670 Jūsu virtuvē aizvietos daudzas ierī-
ces, piemēram, cepeškrāsni, plīti, taukvāres katlu, 
tvaicētāju un daudzas citus. Tajā ir iespēja izvēlēties 
produktu (dārzeņi, zivis, gaļa) pagatavošanas laika 
sākotnējo iestatījumu.
Ļauj iestatīt līdz 6 pagatavošanas posmiem; katrā 
no tiem ir atšķirīgs darbības laiks un sildelementa 
temperatūra.
Izmantojiet pogu, lai ātri pārietu uz programmu 
MULTI, kā arī nākamo pagatavošanas posmu (prog-
rammas iestatīšanas laikā).
Temperatūru var iestatīt no 30 līdz 160°C ar 1°C 
soli.
Pagatavošanas laiku var iestatīt no 10 minūtēm līdz 
6 stundām ar zemāk norādīto soli:
Minūšu intervālā – 1 minūte, 
Stundu intervālā – 1 stunda.

paGatavoŠanas paBeIGŠana

Pagatavošanas pabeigšana tiks paziņota ar 
skaņas signāliem.

Ja izvēlētajai programmai ir pieejama tempera-
tūras saglabāšanas funkcija un tā netika atslēgta, 
ierīce automātiski aktivizēs siltuma saglabāšanu. 
Displejā atainosies multivārāmā katla darba 
laiks šajā režīmā.

Lai pārtrauktu temperatūras saglabāšanu, pie-
spiediet START/STOP pogu.

Atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrā-
vas rozetes.

Piespiežot pogu, atveriet vāku. Uzvelciet virtuves 
cimdus un izņemiet trauku, satverot rokturus.

1.

2.

3.

4.

5.

Kaut gan ierīce uztur gatavā ēdiena 
temperatūru līdz 24 stundām, nav 
ieteicams pagatavotos produktus ilgstoši 
atstāt traukā, jo tie var sabojāties.
Nelietojiet temperatūras saglabāšanas 
režīmu, lai uzsildītu produktus.

•

•

pIezīmes

keep Warm poGa
Automātiski aktivizējas gaidīšanas režīmā reizē ar 
izvēlētās pagatavošanas programmas sākšanu un 
pēc tās darba beigām 24 stundas saglabā gatavā 
ēdiena temperatūru 70 - 75°C diapazonā 
Ja ir aktivizēta temperatūras saglabāšanas funkcija, 
ierīce automātiski pārslēgsies temperatūras sagla-
bāšanas režīmā pēc pagatavošanas programmas 
darba beigām. Programmu ar temperatūras sagla-
bāšanas funkciju sarakstu skatiet tabulā “Pagatavo-
šanas programmas”.
Aktivizējot pagatavošanas programmu, pieskarie-
ties pogai, lai izslēgtu temperatūras saglabāšanas 
funkciju.
Lai ieslēgtu temperatūras saglabāšanas funkciju, 
vēlreiz piespiediet pogu.

paGatavoŠanas režīma IeslĒGŠana

Pieskarieties START/STOP pogai. Ja iestatījāt 
PRESET funkciju un ieslēdzāt ierīci, tā būs 
gaidīšanas režīmā. Kad beigsies gaidīšanas laiks, 
ierīcē sāksies karsēšana, atskanēs skaņas signāls 
un nozudīs simbols <=>. Pagatavošanas laikā 
(darbojas sildelements) displejā atainojas ierīces 
atlikušais darbības laiks un parādās simbols </>.  
Kad pagatavošanas programma beigusi darbo-
sies, simbols </> tiek pilnībā iekrāsots, pēc tam 
nozūd.

Lai izslēgtu ierīci atliktā sākuma režīmā vai 
pagatavošanas laikā, piespiediet START/STOP 
pogu.

paGatavoŠanas IlGuma  
un temperatŪras maIņa  
IerīCes DarBInāŠanas laIkā
Varat ierīces darba laikā mainīt pagatavošanas ilgu-
mu un temperatūru. Funkcija ir pieejama program-
mām “Pasteurization”, “Pizza”, “Fry” un MULTI.

Izpildiet darbības, kas izskaidrotas sadaļā “Paga-
tavošanas laika un temperatūras iestatīšana”.

Lai saglabātu iestatījumu, piespiediet START/
STOP pogu vai pagaidiet 10 sekundes.

1.

2.

1.

2.
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multI proGrammas IestatīŠana

Piespiediet MULTI pogu, ieslēgsies pogas iz-
gaismojums un parādīsies pirmā pagatavošanas 
posma indikators.

Ar -/+ pogām iestatiet pagatavošanas tempera-
tūru.

Piespiediet TIME pogu. Ar +/- pogām iestatiet 
pagatavošanas ilgumu.

Pieskarieties MULTI pogai, lai pārietu uz 
nākamo pagatavošanas posmu (izgaismosies 
atbilstošais simbols).

Atkārtojiet no 2. līdz 4. darbībai, lai iestatītu 
nepieciešamo pagatavošanas posmu skaitu.

Programma MULTI ir paredzēta pieredzējušiem 
lietotājiem ar pietiekamām zināšanām kulinārijā.
Ēdienu receptes skatiet Recepšu grāmatā (kompl. 
iekļ.). Visām receptēm ir rekomendējošs rakstus, jo 
receptēm nepieciešamais produktu daudzums un 
attiecība var atšķirties atkarībā no produktu reģio-
nālās specifikas un augstuma virs jūras līmeņa.

1.

2.

3.

4.

5.

IeteIkumI par temperatŪras IestatīJumIem proGrammā multI 

Darba 
temperatūra Izmantošanas ieteikumi (skatiet recepšu grāmatā)

40°C Ieteicams, lai pagatavotu jogurtu, mīklas uzrūgšanai
60°C Ieteicams ēdiena lēnai pagatavošanai, pasterizācijai, kā arī zaļās tējas, bērnu pārtikas 

pagatavošanai
80°C Ieteicams ēdiena lēnai pagatavošanai, biezpiena, karstvīna pagatavošanai
100°C Ieteicams bezē, ievārījuma pagatavošanai
120°C Ieteicams, lai pagatavotu cūkas stilbiņu, sautētu gaļu
140°C Ieteicams gatavo ēdienu kūpināšanai, apcepšanai, lai tiem piešķirtu kraukšķīgo garozu
160°C Ieteicams frī kartupeļu pagatavošanai

LV

Sekojiet pagatavošanas procesam 
un izslēdziet multivārāmo katlu, kad 
produkti ir gatavi. Neatstājiet ierīci bez 
uzraudzības.
Neatveriet vāku “Bake” programmas 
darba laikā.
Programmā “Fry” ierīce darbojas 
analoģiski virtuves plītij, noteikti 
sekojiet pagatavošanas procesam.
Ierīces darba laikā neatstājiet atvērtu 
vāku, izņemot programmā “Fry”.
Lai novērstu produktu piedegšanu, 
izslēdziet temperatūras saglabāšanas 
režīmu uzreiz pēc programmas “Bake” 
darba beigām.

•

•

•

•

•

svarīGI!

 
W UZMANĪBU!
Nepārvietojiet multivārāmo katlu,  
kamēr darbojas programmas “Yoghurt” un 
“Cottage Cheese”.
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programma
laiks pēc 

noklusējuma 
(stundās)

pagatavo-
šanas laiks 
(stundās)

atliktais 
sākums

temperatūras  
saglabāšana

pagatavo-
šanas laika 

maiņa ierīces 
darba laikā

IzvĒlnes auGŠDaļa
slow cook <7 (lēnā pagatavošana)
liellopa gaļa <1> 4:00

1:00 – 6:00

+ + +
Jēra gaļa <2> 4:00 + + +
Cūkgaļa <3> 4:00 + + +
mājputni <4> 3:00 + + +
Jūras veltes <5> 1:00 + + +
Dārzeņi <6> 1:00 + + +
Boil <8> (vārīšana)
liellopa gaļa <1> 0:30

0:05 – 5:00
+ + +

Jēra gaļa <2> 0:30 + + +
Cūkgaļa <3> 0:30 + + +
mājputni <4> 0:25

0:05 – 2:00
+ + +

Jūras veltes <5> 0:25 + + +
Dārzeņi <6> 0:15 + + +
steam <9> (tvaicēšana)
liellopa gaļa <1> 0:30

0:05 – 5:00
+ + +

Jēra gaļa <2> 0:30 + + +
Cūkgaļa <3> 0:30 + + +
mājputni <4> 0:25

0:05 – 2:00
+ + +

Jūras veltes <5> 0:25 + + +
Dārzeņi <6> 0:15 + + +
Fry <0>  (cepšana) 135°C – 150°C
liellopa gaļa <1> 0:30

0:05 – 1:00

— — +
Jēra gaļa <2> 0:30 — — +
Cūkgaļa <3> 0:30 — — +
mājputni <4> 0:25 — — +
Jūras veltes <5> 0:25 — — +
Dārzeņi <6> 0:15 — — +
stew <-> (sautēšana)
liellopa gaļa <1> 0:40

0:15 – 4:00

+ + +
Jēra gaļa <2> 0:40 + + +
Cūkgaļa <3> 0:40 + + +
mājputni <4> 0:30 + + +
Jūras veltes <5> 0:30 + + +
Dārzeņi <6> 0:15 + + +

paGatavoŠanas proGrammas
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programma
laiks pēc 

noklusējuma 
(stundās)

pagatavo-
šanas laiks 
(stundās)

atliktais 
sākums

temperatūras  
saglabāšana

pagatavo-
šanas laika 

maiņa ierīces 
darba laikā

IzvĒlnes apakŠDaļa

porridge (putra) 0:20 0:20 – 1:10 + + +
milk porridge 
(piena putra) 0:20 0:20 – 1:10 + + +

rice (rīsi) nav pieejams nav pieejams + + —
pilaf (plovs) 0:30 0:20 – 2:00 + + —
reheat 
(uzkarsēšana) 0:30 0:15 – 1:00 + — +

soup (zupa) 1:00 0:30 – 4:00 + + +
pasta (makaroni) 0:25 0:15 – 0:40 + + +
sterilization 
(sterilizācija) 0:20 0:15 – 1:00 + + —

sauce (mērce) 0:05 0:05 – 0:30 — + —
Yoghurt (jogurts) 4:00 04:00 – 12:00 — — +
meat (galerts) 2:00 1:00 – 8:00 — — +

pasteurization 
(pasterizācija) 
90°C – 140°C

0:20 0:15 – 1:00 + + +

Baby food  
(bērnu barība) 0:30 0:15 – 2:00 — + +

Cottage cheese 
(biezpiens) 1:00 1:00 – 5:00 — — —

pizza (pica) 
130°C – 150°C 0:30 0:30 – 1:00 — + +

Bread (maize) 1:00 0:30 – 2:00 — — —
preservation 
(konservēšana) 0:20 0:15 – 3:00 + — —

Drinks (dzērieni) 0:10 0:05 – 0:40 + + —
Desserts (deserti) 0:20 0:15 – 2:00 + — +
Jam (ievārījums) 0:20 0:15 – 4:00 — — +
Bake (konditoreja) 0:20 0:15 – 2:00 — + —

multI (manuālie 
iestatījumi) 
30°C – 160°C

0:30 0:10 – 6:00 + + +

LV
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proGramma rICe
Šī programma ir ieteicama, lai pagatavotu rīsus 
un putras no putraimiem. Pagatavošanas laika 
iestatījums notiek automātiski.
Turpmāk norādītajās tabulās izmantota 
multivārāmā katla komplektācijā iekļautā mērglāze.

Lai nebojātu izņemamā trauka iekšējo 
virsmu, nelietojiet to rīsu un citu 
putraimu mazgāšanai.

paDoms

Multivārāmā katla komplektācijā 
iekļautā mērglāze nav standarta metriskā 
mērglāze. Multivārāmā katla 1 mērglāze 
atbilst 150 g nevārītu rīsu vai 180 ml 
ūdens. (Standarta metriskā mērglāze 
atbilst 200 g nevārītu rīsu). Ja Jūsu 
mērglāze ir pazudusi, izmantojiet citu, 
saglabājot zemāk norādīto produktu 
attiecību.
Baltie rīsi = 
1 mērglāze rīsu + 1 mērglāze ūdens
Brūnie rīsi = 
1 mērglāze rīsu + 1 1/2 mērglāze ūdens

pIeBIlDe

BALTIE RĪSI

Nevārīti rīsi Auksts ūdens Aptuvenais 
pagatavošanas laiks Vārīto rīsu daudzums

Mērglāzes Mērglāzes Minūtes Mērglāzes
2 2 10 – 12 5
4 4 12 – 15 9
6 6 15 – 20 15
8 8 20 – 25 16

BRŪNIE RĪSI

Nevārīti rīsi Auksts ūdens Aptuvenais 
pagatavošanas laiks Vārīto rīsu daudzums

Mērglāzes Mērglāzes Minūtes Mērglāzes
2 3 25 – 30 5
4 6 30 – 40 10
6 9 40 – 45 15

Lai iegūtu maigākus rīsus, pielejiet 
nedaudz ūdens.
Dažām rīsu šķirnēm (piemēram, arborio, 
citām īsgraudu šķirnēm, savvaļas rīsu 
maisījumiem) nepieciešams liels ūdens 
daudzums. Izpildiet norādījumus uz 
iesaiņojuma vai izmantojiet brūno rīsu 
pagatavošanas tabulu.

•

•

paDoms
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CItI rīsu veIDI

pikantie rīsi
Pagatavojiet rīsus multivārāmajā katlā pēc receptes, 
nomainot visu ūdeni ar tādu pašu daudzumu vistas, 
liellopu vai dārzeņu buljona.

saldie rīsi
Pagatavojiet rīsus multivārāmajā katlā pēc receptes, 
nomainot pusi ūdens ar ābolu, apelsīnu vai ananāsu 
sulu. Lai novērstu piedegšanu, nav ieteicams rīsus 
vārīt ar pienu vai saldo krējumu.

safrāna rīsi
Pagatavojot rīsus, pieberiet ¼ tējkarotes safrāna 
pulvera uz katrām 2 mērglāzēm ūdens. Kārtīgi 
samaisiet! Turpmākām darbībām izmantojiet balto 
rīsu pagatavošanas tabulu.

arborio rīsi
Arborio — īsgraudu rīsu šķirne, ko bieži izmanto 
risoto pagatavošanā. Izmantojiet brūno rīsu 
pagatavošanas tabulu.

Jasmīnu rīsi
Jasmīnu rīsi – aromātisko gargraudu rīsu šķirne. 
Izmantojiet balto rīsu pagatavošanas tabulu.

Basmati rīsi
Indiešu basmati rīsi – aromātisko gargraudu rīsu 
šķirne. Izmantojiet balto rīsu pagatavošanas tabulu.

savvaļas rīsi
Nav ieteicams multivārāmajā katlā pagatavot 
neizmērcētus savvaļas rīsus, jo tas prasa ievērojamu 
ūdens daudzumu. Var pagatavot kopā ar baltajiem 
vai brūnajiem rīsiem.

suši
Suši rīsi – īsgraudu rīsu šķirne, ko izmanto japāņu 
virtuvē. Izmantojiet brūno rīsu pagatavošanas 
tabulu.

proGramma sloW Cook
Lēnā pagatavošana – viens no labākajiem sātīga 
karstā ēdiena pagatavošanas paņēmieniem. 
Gandrīz jebkuru recepti var pielāgot lēnajai 
pagatavošanai – vienkārši divreiz samaziniet 
šķidruma daudzumu un palieliniet pagatavošanas 
laiku. 

proDuktu apstrāDe pIrms lĒnās 
GatavoŠanas

Gaļa
Izvēlieties tikai svaigu gaļu. Aizvāciet visus 
redzamos taukus. Ja iespējams, izmantojiet vistas 
gaļu bez ādas, pretējā gadījumā sautēšanas laikā 
izdaloties taukiem, veidosies papildu šķidrums.
Lai gatavotu sacepumus, sagrieziet gaļu 4 – 5 
cm kubiņos. Lēnā pagatavošana ļauj izmantot 
stingrākos gaļas gabalus. Gaļu var pagatavot ar 
kauliem, tas ēdienam piešķir papildu aromātu 
un palīdz saglabāt mīkstu gaļu. Lai saglabātu 
sulīgumu, gaļu var pirms tam apcept uz pannas. 
Tādējādi tiek samazināts tauku saturs.

Dārzeņi
Lai vienmērīgi apstrādātu dārzeņus, tos 
nepieciešams sagriezt vienādos gabaliņos. Dārzeņu 
pagatavošana parasti prasa vairāk laika, salīdzinot 
ar gaļu, tādēļ ievietojiet dārzeņus trauka apakšdaļā. 
Pirms lēnās pagatavošanas dārzeņus var 2 – 3 
minūtes apcept ar uzliktu vāciņu. Saldētus dārzeņus 
nepieciešams atkausēt, pirms tos ievietosiet traukā 
kopā ar citiem produktiem.

LV
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proGramma mIlk porrIDGe
Programma “Milk porridge” ir paredzēta putru 
pagatavošanai no pasterizēta piena ar zemu tauku 
saturu. Lai novērstu piena iešanu pāri malām un 
iegūtu vēlamo rezultātu, pirms pagatavošanas 
ieteicams rīkoties šādi: rūpīgi nomazgāt visus 
pilngraudu putraimus (rīsus, griķus, prosas 
putraimus u.c.), līdz ūdens kļūst tīrs;

pirms pagatavošanas ieziediet multivārāmā katla 
trauku ar sviestu;
rūpīgi ievērojiet proporcijas, nomērot sastāvdaļas 
atbilstoši pievienotās kulinārās grāmatas 
receptēm (sastāvdaļu daudzumu drīkst samazināt 
vai palielināt tikai proporcionāli);
ja izmantojat pilnpienu, varat to atšķaidīt ar 
dzeramo ūdeni 1:1 proporcijā.

Atkarībā no ražošanas vietas un ražotāja piena un 
putraimu īpašības var atšķirties, kas reizēm ietekmē 
pagatavoto ēdienu.
Sastāvdaļu skaits un pagatavošanas laiks nosakāms 
atbilstoši receptei.

BĒrnu pārtIkas paGatavoŠana
Piedzimstot bērnam, mammai rodas daudz raižu 
bērna kopšanā, kas praktiski paņem visu brīvo 
laiku.
Multivārāmais katls Stollar BMC 670 palīdzēs 
atrisināt daudzas problēmas, kas saistītas ar bērna 
barošanu un kopšanu dažādos viņa augšanas un 
attīstības posmos.
Piebarošana – jauns zīdaiņa ēdiens, kas sākotnēji 
nomaina vienu, bet vēlāk arī vairākas zīdīšanas 
reizes. Atkarībā no vecuma piebarošanai var 
izmantot dažādus biezeņus, putras, kefīru, jogurtus, 
buljonus, rīvētu gaļu un zivis.

vecums 4 – 6 mēneši
Dārzeņu un augļu vienkomponenta biezenis, kurā 
izmanto kabačus, ābolus, bumbierus, dažādas sulas.

vecums 6 – 8 mēneši
Dārzeņu biezenis, kurā izmanto kāpostus, ķirbjus, 
burkānus, bietes, pievienojot rīvētu gaļu un zivis; 
augļu biezenis, biezpiens, kefīrs, jogurts, putras.

•

•

•

vecums 8 – 12 mēneši
Augļu un dārzeņu daudzkomponentu biezenis, 
kurā izmanto kartupeļus, tomātus, zaļos zirnīšus, 
pievienojot rīvētu gaļu un zivis; putras, biezpiens, 
kefīrs, jogurts, zupas ar dārzeņu buljonu. 

Dārzeņu un augļu biezeņi
Biezeņi var būt vienkomponenta (viens dārzeņu, 
augļu veids) vai daudzkomponentu  (vairāku veidu 
maisījums). Jāsāk ar vienkomponenta produktu.

piena putras un pienu nesaturošas putras
Putru uzskata par vienu no visveselīgākajiem 
ēdieniem mazam bērnam. Putras barības vērtība 
ir atkarīga no putraimu veida un labības apstrādes 
tehnoloģijas. Dažādu faktoru summā vislabākie 
ir griķi un auzas, kas satur visvairāk pārtikas 
šķiedrvielu, olbaltumvielu, tauku, vitamīnu un 
minerālvielu.

Jogurti
Jogurts – veselīgs un visā pasaulē iecienīts 
skābpiena produkts. Jogurtus var iekļaut bērna 
ēdienkartē jau no 6 mēnešu vecuma. Izmantojot 
multivārāmo katlu Stollar BMC 670, programmā 
“Yoghurt” varat mājās pagatavot dažādus garšīgus 
un veselīgus jogurtus.

zupas
Bērnu organismam ļoti veselīgi ir dažādi 
novārījumi, zupas un buljoni. Tie tiek labi 
sagremoti, regulē ūdens un sāļu balansu, satur 
daudz vitamīnu un ir ar augstu enerģētisko vērtību. 
Tos var iekļaut bērna ēdienkartē no 8 mēnešu 
vecuma. Mazuļiem paredzēto zupu un buljonu 
pagatavošanas receptes var atrast pievienotajā 
recepšu grāmatā.
 
W SVARĪGI!
Iepriekš minētajam ir tikai informatīva nozīme. 
Pirms izlemsiet par bērna piebarošanu, 
maisījumu vai produktu izvēli bērna 
ēdienkartē, noteikti konsultējieties ar pediatru 
vai dietologu.
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DažāDu proDuktu IeteICamaIs tvaICĒŠanas laIks

Produkts Svars/skaits Ūdens 
daudzums

Pagatavošanas 
laiks

Cūkgaļas/liellopu gaļas fileja (1,5 × 1,5 cm kubiņi) 500 g 0,5 l 20–30 min

Jēra gaļas fileja (1,5 × 1,5 cm kubiņi) 500 g 0,5 l 30 min

Vistas gaļas fileja (1,5 × 1,5 cm kubiņi) 500 g 0,5 l 15 min

Frikadeles 180 g (6 gab.) 0,5 l 10–15 min

Kotletes 450 g (3 gab.) 0,5 l 10–15 min

Zivs (fileja) 500 g 0,5 l 10 min

Salātu garneles (iztīrītas, vārītas un saldētas) 500 g 0,5 l 5 min

Kartupeļi (1,5 × 1,5 cm kubiņi) 500 g 0,5 l 20 min

Kartupeļi (veseli) 600 g (4 gab.) 0,5 l 35 – 40 min

Burkāni (1,5 × 1,5 cm kubiņi) 500 g 0,5 l 30 min

Bietes (1,5 × 1,5 cm kubiņi) 500 g 0,5 l 1 st. 20 min

Cukini (sagriezts) 350 g 0,5 l 15 min

Brokoļi 250 g 0,5 l 10 min

Dārzeņi (svaigi saldēti) 500 g 0,5 l 15 min

Olas 3 gab. 0,5 l 10 min

Ņemiet vērā, ka tie ir vispārīgi ieteikumi. Faktiskais laiks var atšķirties no ieteiktā 
atkarībā no noteiktā produkta kvalitātes vai Jūsu kulinārās gaumes.

pIeBIlDe
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noteIkumI par apIeŠanos ar IerīCI 
un tīrīŠanu
Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tās strāvas 
vads ir atvienots no maiņstrāvas rozetes un pati 
ierīce ir pilnībā atdzisusi. Lietojiet mīkstu drāniņu 
un neabrazīvus trauku mazgāšanas līdzekļus. 
Ieteicams ierīci iztīrīt uzreiz pēc izmantošanas. 
Pirms pirmās izmantošanas vai smaku likvidēšanai 
pēc produktu pagatavošanas ieteicams pusi citrona 
novārīt programmā “Steam” <9 (tvaicēšana).
Aizliegts izmantot sūkļus ar cietu vai abrazīvu 
virsmu, mazgāšanas līdzekļus ar abrazīvām 
daļiņām, agresīvus šķīdinātājus (benzīns, acetons 
u. tml.).

korpusa tīrīŠana
Notīriet ierīces korpusu, kad nepieciešams, 
atbilstoši noteikumiem par apiešanos ar ierīci un 
tās tīrīšanu.

trauka tīrīŠana
Ieteicams trauku iztīrīt pēc katras izmantošanas 
atbilstoši noteikumiem par apiešanos ar ierīci 
un tās tīrīšanu. Šo trauku var mazgāt trauku 
mazgājamā mašīnā. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusiniet 
trauka ārējo virsmu.

IekŠĒJā alumīnIJa vāCIņa tīrīŠana
Atveriet ierīces vāciņu.

No vāciņa iekšpuses vienlaikus piespiediet 
pret centru divus plastmasas fiksatorus, līdz tie 
atveras.

Neizmantojot pārmērīgu spēku, nedaudz 
pavelciet iekšējo alumīnija vāciņu pret sevi, lai 
tas atvienotos no galvenā vāciņa.

Ar mitru drāniņu vai salveti notīriet abu 
vāciņu virsmu, ja nepieciešams, lietojiet trauku 
mazgājamo līdzekli.

Pretējā secībā veiciet salikšanu: ievietojiet 
iekšējo alumīnija vāciņu augšējās gropēs 
un savietojiet ar galveno vāciņu. Nedaudz 
piespiediet fiksatorus, līdz atskan klikšķis. 
Iekšējam alumīnija vāciņam blīvi jāfiksējas.

1.

2.

3.

4.

apkope un tīrīŠana
Stollar Multi Cooker BMC 670
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1. 2.

noņemamā tvaIka vārsta tīrīŠana
Tvaika vārsts atrodas uz ierīces augšējā vāciņa.

Rūpīgi noņemiet tvaika vārsta korpusu, nedaudz 
pavelkot to uz augšu un pret sevi.

Korpusa iekšpusē pabīdiet tvaika vārsta 
fiksatoru (atrodas starp divām skrūvēm) uz 
korpusa malu.

Turot fiksatoru, atveriet tvaika vārsta vāciņu un 
atvienojiet to no korpusa.

Uzmanīgi izņemiet gumijas vārstu no vāciņa, 
nomazgājiet vārstu, vāciņu un korpusu atbilstoši 
noteikumiem par apiešanos un tīrīšanu.

W UZMANĪBU!
Lai novērstu gumijas vārsta deformāciju, to 
aizliegts sagriezt un izstiept.

Pretējā secībā salieciet tvaika vārstu. Ievietojiet 
gumijas vārstu vāciņā, savietojiet vāciņa cilpiņas 
ar korpusa āķīšiem, aizveriet un fiksējiet vāciņu 
uz vārsta korpusa. Novietojiet tvaika vārsta 
korpusu uz ierīces vāciņa, lai izņemšanas izcilnis 
atrasts aizmugurē.

1.

2.

3.

4.

5.

konDensāta lIkvIDĒŠana
Pārtikas pagatavošanas laikā ierīcē var rasties 
kondensāts, kas šajā modelī sakrājas īpašā teknē 
ap trauku. Kondensātu varat vienkārši iztīrīt ar 
virtuves dvieli.
Iekšējā vāciņa un tvaika vārsta tīrīšanu ieteicams 
veikt pēc katras ierīces izmantošanas reizes.
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proBlĒmu novĒrŠana
Stollar Multi Cooker BMC 670

tvaICĒŠana

proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

produkts 
netiek 
pagatavots 
(jēls)

Netika ievērota pagatavošanas 
temperatūra. Pagatavošanas laikā 
vāciņš bija atvērts vai nebija 
kārtīgi aizvērts.

Pārliecinieties, ka starp vāciņu un multivārāmā 
katla korpusu nav svešķermeņu, ja nepieciešams, 
aizvāciet tos. Tvaicēšanas laikā nav ieteicams bieži 
atvērt vāciņu.

Netika ievērota pagatavošanas 
temperatūra. Nebija pietiekama 
kontakta starp trauku un 
karsēšanas elementu.

Pārliecinieties, ka starp trauku un multivārāmā 
katla karsēšanas elementu nav svešķermeņu, ja 
nepieciešams, aizvāciet tos. Pirms pagatavošanas 
ievietojot trauku multivārāmajā katlā, 
pārliecinieties, ka trauks nav sašķiebts un cieši 
pieguļ karsēšanas elementam.

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks

Ievērojiet ieteikumus tabulā par laika iestatīšanu 
(15. lpp.) vai recepšu grāmatā. Receptēs norādīto 
pagatavošanas laiku rūpīgi izvēlējās mūsu pavāri, 
ņemot vērā izmantojamo sastāvdaļu apjomu un 
veidu, kā arī šī multivārāmā katla modeļa darbības 
īpatnības.

Nepareizi izvēlētas sastāvdaļas Izmantojiet sastāvdaļas atbilstoši izvēlētajai receptei 
vai ievērojiet ieteikumusus tabulā par produktu 
pagatavošanas laika iestatīšanu (15. lpp.).

Sastāvdaļu izmērs pārsniedz 
receptē norādīto

Izpildiet norādījumus recepšu grāmatā. No 
produktu izmēra vai to sagriešanas veida ir atkarīgs 
pagatavošanas laiks.

Maz šķidruma Vispirms ielejiet receptē ieteikto ūdens daudzumu. 
Pagatavošanas procesā pārbaudiet ūdens līmeni.

produkts 
pārvārījies

Nepareizi izvēlēts produkta veids Izmantojiet sastāvdaļas atbilstoši izvēlētajai receptei 
vai ievērojiet ieteikumusus tabulā par produktu 
pagatavošanas laika iestatīšanu (15. lpp.).

Sastāvdaļu izmērs mazāks par 
receptē norādīto

Izpildiet norādījumus recepšu grāmatā. No 
produktu izmēra vai to sagriešanas veida ir atkarīgs 
pagatavošanas laiks.

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks

Ievērojiet ieteikumus tabulā par laika iestatīšanu 
(15. lpp.) vai recepšu grāmatā. Receptēs norādīto 
pagatavošanas laiku rūpīgi izvēlējās mūsu pavāri, 
ņemot vērā izmantojamo sastāvdaļu apjomu un 
veidu, kā arī šī multivārāmā katla modeļa darbības 
īpatnības.
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CepŠana

proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

produkts 
piedeg

Sastāvdaļas nesamaisījās Uzmanīgi izlasiet recepti un izpildiet visus 
norādītos dotā ēdiena pagatavošanas posmus un 
darbības.Trauks netika ieeļļots vai ēdienu 

gatavojāt bez eļļas

Ievietotā produkta kopējais 
apjoms ir mazāks par receptē 
ieteikto

Iespējams, izmantojāt trauku 
ar pārtikas paliekām vai bojātu 
pretpiedeguma pārklājumu

Pirms pagatavošanas sākšanas pārliecinieties, 
ka trauks ir kārtīgi izmazgāts, un pretpiedeguma 
pārklājums nav bojāts.

produkts 
netiek 
pagatavots 
(jēls)

Netika ievērota pagatavošanas 
temperatūra. Nebija pietiekama 
kontakta starp trauku un 
karsēšanas elementu.

Pārliecinieties, ka starp trauku un multivārāmā 
katla karsēšanas elementu nav svešķermeņu, ja 
nepieciešams, aizvāciet tos. Pirms pagatavošanas 
ievietojot trauku multivārāmajā katlā, 
pārliecinieties, ka trauks nav sašķiebts un cieši 
pieguļ karsēšanas elementam.

Sākotnēji ievietotā produkta 
lielas kopējās proporcijas, pārāk 
daudz eļļas

Ievērojiet ieteikumus recepšu grāmatā par laika 
iestatīšanu. Receptēs norādīto pagatavošanas 
laiku rūpīgi izvēlējās mūsu pavāri, ņemot vērā 
izmantojamo sastāvdaļu apjomu un veidu, kā arī šī 
multivārāmā katla modeļa darbības īpatnības.

Pārāk daudz mitruma Ievērojiet pagatavošanas ieteikumus recepšu 
grāmatā. Produktu cepšanas laikā neaizveriet 
multivārāmā katla vāciņu, ja tas nav īpaši norādīts 
receptē.

pagatavo-
šanas laikā 
produkts 
zaudējis 
formu

Bieža maisīšana Uzmanīgi izlasiet recepti un izpildiet visus 
norādītos dotā ēdiena pagatavošanas posmus un 
darbības.

Pārāk daudz mitruma Ievērojiet pagatavošanas ieteikumus recepšu 
grāmatā. Produktu cepšanas laikā neaizveriet 
multivārāmā katla vāciņu, ja tas nav īpaši norādīts 
receptē.

Nepareiza sastāvdaļu proporcija Ievērojiet pagatavošanas ieteikumus recepšu 
grāmatā.
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sautĒŠana

proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

produkts 
piedeg

Ievietotā produkta kopējais 
apjoms ir mazāks par receptē 
ieteikto

Uzmanīgi izlasiet recepti un izpildiet visus 
norādītos dotā ēdiena pagatavošanas posmus un 
darbības.

Nepietiekams mitrums Pielejiet vairāk šķidruma. Ja pagatavojat pēc 
receptes, ievērojiet receptē norādīto laiku. 
Sautēšanas laikā nav ieteicams atvērt vāciņu.

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks

Samaziniet pagatavošanas laiku. Ja pagatavojat pēc 
receptes, ievērojiet receptē norādīto laiku.

Iespējams, izmantojāt trauku 
ar pārtikas paliekām vai bojātu 
pretpiedeguma pārklājumu

Pirms pagatavošanas sākšanas pārliecinieties, 
ka trauks ir kārtīgi izmazgāts, un pretpiedeguma 
pārklājums nav bojāts.

produkts 
netiek 
pagatavots 
(jēls)

Zema pagatavošanas 
temperatūra. Pagatavošanas laikā 
vāciņš bija atvērts vai nebija 
kārtīgi aizvērts.

Pārliecinieties, ka starp vāciņu un multivārāmā 
katla korpusu nav svešķermeņu, ja nepieciešams, 
aizvāciet tos. Pagatavošanas laikā nav ieteicams 
bieži atvērt vāciņu.

Netika ievērota pagatavošanas 
temperatūra. Nebija pietiekama 
kontakta starp trauku un 
karsēšanas elementu.

Pārliecinieties, ka starp trauku un multivārāmā 
katla karsēšanas elementu nav svešķermeņu, ja 
nepieciešams, aizvāciet tos. Pirms pagatavošanas 
ievietojot trauku multivārāmajā katlā, 
pārliecinieties, ka trauks nav sašķiebts un cieši 
pieguļ karsēšanas elementam.

Sākotnēji ievietotā produkta 
lielas kopējās proporcijas

Ievērojiet ieteikumus recepšu grāmatā par laika 
iestatīšanu. Receptēs norādīto pagatavošanas 
laiku rūpīgi izvēlējās mūsu pavāri, ņemot vērā 
izmantojamo sastāvdaļu apjomu un veidu, kā arī šī 
multivārāmā katla modeļa darbības īpatnības.

Produkts nav piemērots 
sautēšanai

Izmantojiet tikai receptē norādītās sastāvdaļas

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks

Palieliniet pagatavošanas laiku. Ja pagatavojat pēc 
receptes, ievērojiet receptē norādīto laiku.

pagatavo-
šanas laikā 
produkts 
zaudējis 
formu

Bieža maisīšana Uzmanīgi izlasiet recepti un izpildiet visus 
norādītos dotā ēdiena pagatavošanas posmus un 
darbības.

Pārāk daudz mitruma (daudz 
šķidruma)

Pielejiet mazāk šķidruma. Ja pagatavojat pēc 
receptes, ievērojiet receptē norādītās sastāvdaļu 
proporcijas.

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks

Samaziniet pagatavošanas laiku. Ja pagatavojat pēc 
receptes, ievērojiet receptē norādīto laiku.

Nepareizi izvēlēts produkta veids Izmantojiet tikai receptē norādītās sastāvdaļas.

Nepareiza sastāvdaļu proporcija Ievērojiet pagatavošanas ieteikumus recepšu 
grāmatā.
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vārīŠana

proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

produkts iet 
pāri malām

Piens iet pāri malām, pagatavojot 
piena putru

Pagatavojot piena putru, iespējama piena iešana 
pāri malām, kas saistīta ar piena kvalitāti un 
īpašībām, kas atkarīgas no ražotāja. Lai to novērstu, 
ieteicams izmantot pasterizētu pienu r tauku saturu 
mazāk nekā 2,5%. Ja nepieciešams, pienā var pieliet 
nedaudz dzeramā ūdens. Ja neizdodas pagatavot 
putras programmā “Milk porridge”, varat pagatavot 
putras programmā MULTI 95°C temperatūrā.

Pirms vārīšanas sastāvdaļas 
netika apstrādātas vai tika 
nepietiekami apstrādātas (slikti 
nomazgātas u. tml.)

Izpildiet padomus un ieteikumus recepšu grāmatā 
par produktu sākotnējo apstrādi pirms termiskās 
apstrādes.

Nepareiza sastāvdaļu proporcija Izmantojiet tikai pārbaudītas receptes, rūpīgi 
izpildiet norādījumus recepšu grāmatā.

Nepareizi izvēlēts produkta veids Izmantojiet tikai receptē norādītās sastāvdaļas.

produkts 
netiek 
pagatavots 
(jēls)

Zema pagatavošanas temperatūra 
Pagatavošanas laikā vāciņš bija 
atvērts vai nebija kārtīgi aizvērts, 
trauks nav ievietots kārtīgi

Pārliecinieties, ka starp vāciņu un multivārāmā 
katla korpusu nav svešķermeņu, ja nepieciešams, 
aizvāciet tos. Pagatavošanas laikā nav ieteicams 
bieži atvērt vāciņu.

Zema pagatavošanas 
temperatūra, nebija pietiekama 
kontakta starp trauku un 
karsēšanas elementu

Pārliecinieties, ka starp trauku un multivārāmā 
katla karsēšanas elementu nav svešķermeņu, ja 
nepieciešams, aizvāciet tos. Pirms pagatavošanas 
ievietojot trauku multivārāmajā katlā, 
pārliecinieties, ka trauks nav sašķiebts un cieši 
pieguļ karsēšanas elementam.

Pārmērīgs produkta skābuma 
līmenis, pirms vārīšanas 
sastāvdaļas netika apstrādātas 
vai tika nepietiekami apstrādātas 
(slikti nomazgātas u. tml.)

Izpildiet padomus un ieteikumus recepšu grāmatā 
par produktu sākotnējo apstrādi pirms termiskās 
apstrādes un sastāvdaļu ievietošanas secību 
pagatavošanas laikā.

Nepietiekams pagatavošanas 
laiks vai produktu proporcijas 
pārsniedz ieteiktās

Ievērojiet ieteikumus recepšu grāmatā par laika 
iestatīšanu. Receptēs norādīto pagatavošanas 
laiku rūpīgi izvēlējās mūsu pavāri, ņemot vērā 
izmantojamo sastāvdaļu apjomu un veidu, kā arī šī 
multivārāmā katla modeļa darbības īpatnības.

produkts 
piededzis

Maz šķidruma (nav ievērotas 
proporcijas)

Ieteicams ievērot šķidruma un galvenā produkta 
proporcijas, kas norādītas receptē.

Ievietotā produkta kopējais 
apjoms ir mazāks par receptē 
ieteikto

Iespējams, izmantojāt trauku 
ar pārtikas paliekām vai bojātu 
pretpiedeguma pārklājumu

Pirms pagatavošanas sākšanas pārliecinieties, 
ka trauks ir kārtīgi izmazgāts, un pretpiedeguma 
pārklājums nav bojāts.
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proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

produkts 
pārvārījies

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks vai produktu proporcija ir 
mazāka par ieteikto

Ievērojiet ieteikumus par laika iestatīšanu recepšu 
grāmatā. Receptēs norādīto pagatavošanas laiku un 
produktu proporcijas rūpīgi izvēlējās mūsu pavāri, 
ņemot vērā šī multivārāmā katla modeļa darbības 
īpatnības.

Gatavais ēdiens pēc 
pagatavošanas pārāk ilgi atradās 
automātiskās sildīšanas režīmā

Ievērojiet pagatavošanas padomus un ieteikumus 
noteiktajā receptē.

konDItoreJa

proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

produkts 
piedeg 
(piedegusi 
mīkla trauka 
dibenā)

Ievietotā produkta kopējais 
apjoms ir mazāks par receptē 
ieteikto

Izpildiet visus receptē norādītos dotā ēdiena 
pagatavošanas posmus un darbības.

Iestatīts pārāk liels 
pagatavošanas laiks

Trauks netika ieeļļots Uzmanīgi izlasiet recepti un izpildiet visus 
norādītos dotā ēdiena pagatavošanas posmus un 
darbības.

Nepareizi izvēlēts pagatavošanas 
laiks

Samaziniet pagatavošanas laiku. Ja pagatavojat pēc 
receptes, ievērojiet receptē norādīto laiku.

Iespējams, izmantojāt trauku 
ar pārtikas paliekām vai bojātu 
pretpiedeguma pārklājumu

Pirms pagatavošanas sākšanas pārliecinieties, 
ka trauks ir kārtīgi izmazgāts, un pretpiedeguma 
pārklājums nav bojāts.

konditorijas 
izstrādājums 
neuzrūga

Slikti sakultas olas ar cukuru Pagatavošanas laikā precīzi ievērojiet receptē 
norādītās proporcijas un darbību secību. Izmantojiet 
tikai ieteiktos produktus. Papildu sastāvdaļas var 
dot lieko mitrumu

Mīkla ilgi nostāvēja ar irdinātāju

Milti nebija izsijāti

Slikti samīcīta mīkla

Nepareiza sastāvdaļu ievietošana

Izmantota nepiemērota recepte

produkts ir 
mitrs

Sastāvdaļas nepareizi ievietotas Papildu sastāvdaļas var dot lieko mitrumu. 
Izmantojiet tikai receptē norādītās sastāvdaļas.

Pēc pagatavošanas konditorijas 
izstrādājums ilgi palika aizvērtā 
multivārāmā katlā

Gatavo konditorijas izstrādājumu vēlams izņemt no 
multivārāmā katla uzreiz pēc pagatavošanas vai to 
atstāt uz īsu brīdi ar ieslēgtu automātisko sildīšanu.
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proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

mīkla 
neizcepās

Ievietotā produkta kopējais 
apjoms ir lielāks par receptē 
ieteikto

Izmantojiet tikai receptē ieteiktās sastāvdaļas. 
Pagatavošanas laikā precīzi ievērojiet receptē 
norādītās proporcijas un darbību secību.

Nepareiza sastāvdaļu 
sagatavošana un ievietošanas 
secība. Nepareiza samīcīšana.

Izmantotas nepiemērotas 
sastāvdaļas

Zema pagatavošanas 
temperatūra, nebija pietiekama 
kontakta starp trauku un 
karsēšanas elementu

Pirms pagatavošanas ievietojot trauku 
multivārāmajā katlā, pārliecinieties, ka trauks nav 
sašķiebts un cieši pieguļ karsēšanas elementam.

Nepareizi izvēlēts produkta veids Izmantojiet tikai receptē norādītās sastāvdaļas.

Nepareiza sastāvdaļu proporcija Izpildiet pagatavošanas norādījumus recepšu 
grāmatā.

proBlĒmas un to rIsInāJumI

proBlĒma IespĒJamIe CĒloņI rIsInāJums

Ierīce 
neieslēdzas

Maiņstrāvas tīkls nenodrošina 
barošanu

Pārliecinieties, ka ierīces strāvas vads ir pieslēgts 
pie maiņstrāvas rozetes.

Pārbaudiet, vai rozete nav bojāta un spriegumu 
maiņstrāvas tīklā.

Ēdiens 
gatavojas 
pārāk ilgi

Sprieguma traucējumi 
maiņstrāvas tīklā

Pārbaudiet spriegumu maiņstrāvas tīklā.

Starp trauku un karsēšanas 
elementu nokļuvis svešķermenis

Aizvāciet svešķermeni.

Trauks nepareizi ievietots 
multivārāmā katla korpusā

Ievietojiet trauku taisni, bez nošķiebšanās.

Karsēšanas elements ir netīrs Atvienojiet ierīces strāvas vadu no maiņstrāvas 
rozetes, ļaujiet atdzist. Notīriet karsēšanas elementu.
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Daugiafunkcis virtuvas Stollar Multi Cooker BMC670 – tai šiuolaikinis daugiafunkcis  
maisto gaminimo prietaisas, kuriame virtuvinės buities technikos naujovės puikiai dera  
su sveikos mitybos idėja. Šis modelis atitinka pačių reikliausių vartotojų lūkesčius ir aukštą 
nūdienos gyvenimo lygį.

Daugiafunkcis virtuvas Stollar Multi Cooker BMC670 lengvai pakeičia daugelį maisto 
gaminimo prietaisų ir taupo vietą virtuvėje. Trijų lygių kaitinimas gaminant maistą leidžia 
tolygiai paskirstyti šilumą visame puode ir išlaikyti naudingąsias produktų savybes. Funkcines 
virtuvo galimybes papildo vėlesnio paleidimo ir automatinio patiekalo pašildymo režimai.

Maisto gaminimo daugiafunkciame virtuve procesas yra visiškai automatizuotas. 
52 automatinėmis programomis galima gaminti patiekalus iš mėsos, paukštienos, žuvies,  
jūros gėrybių, vegetarišką maistą, virti košes, sriubas, garnyrus, makaronus, plovą,  
virti riebaluose, gaminti jogurtus, tešlą, fondiu, kepinius, virti džemus, uogienes,  
desertus, kompotus ir daugelį kitų patiekalų.

Daugiafunkcį virtuvą Stollar Multi Cooker BMC670 teigiamai vertina ir rekomenduoja  
naudoti profesionalūs virėjai.
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Bendrovė Stollar labai rūpinasi saugumu, todėl kuria ir gamina tik saugius naudoti prietaisus. 
Prašom su daugiafunkciu virtuvu elgtis atsargiai, kaip ir naudojantis bet kuriais kitais elektros 
prietaisais, ir laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai 
perskaitykite visą instrukciją ir pasilikite ją, kad 
prireikus galėtumėte pasinaudoti.
Prieš naudodamiesi daugiafunkciu virtuvu pirmą 
kartą, atsargiai nuimkite ir, ėmęsi tinkamų atsar-
gumo priemonių, išmeskite visas pakuotės dalis 
bei reklamines etiketes.
Kad apsaugotumėte mažus vaikus nuo pavojaus 
uždusti, nuimkite ir, ėmęsi tinkamų atsargumo 
priemonių, išmeskite apsauginį maitinimo šaku-
tės apvalkalą.
Įjungto daugiafunkcio virtuvo nestatykite ant 
stalo arba stalviršio krašto. Įsitikinkite, kad pavir-
šius lygus, švarus ir sausas.
Daugiafunkcio virtuvo nestatykite ant įkaitusios 
dujinės ar elektrinės viryklės kaitlenčių ar netoli 
jų nei ten, kur virtuvas galėtų liestis su įkaitusia 
orkaite.
Prietaiso nestatykite prie pat sienų ar aukštai 
temperatūrai neatsparių medžiagų, pavyzdžiui, 
audinių ar užuolaidų.
Nenaudokite daugiafunkcio virtuvo ant plautu-
vės padėklo.
Prieš pradėdami naudotis virtuvu, patikrinkite, 
ar jis tinkamai surinktas. Vadovaukitės šioje 
instrukcijoje pateiktais nurodymais.
Veikdamas prietaisas įkaista! Prietaisui veikiant, 
nesilieskite rankomis prie jo korpuso, puodo ir 
metalinių dalių. Mūvėkite virtuvines pirštines. 
Atidengdami dangtį, nesilenkite virš puodo.
Veikiančio virtuvo nedenkite rankšluosčiu ar 
servetėle. Nenaudokite prietaiso produktams ar 
pašaliniams daiktams laikyti.
Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis 
išjungtas iš elektros tinklo. Prietaisą valykite 
neabrazyvinėmis (nebraižančiomis) valymo 
priemonėmis.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

svarBIos nauDoJImosI 
vIsaIs elektros prIetaIsaIs 
sauGumo taIsYklĖs

Prieš naudojimą išvyniokite visą maitinimo laidą.
Kad išvengtumėte elektros šoko, nemerkite prie-
taiso, maitinimo laido ar šakutės į vandenį ar kokį 
kitą skystį.
Žiūrėkite, kad maitinimo laidas nebūtų nukaręs 
nuo stalo krašto, nesiliestų prie karštų paviršių, 
nesusimazgytų.
Šis prietaisas nėra skirtas naudotis ribotų fizinių, 
jutiminių ir protinių gebėjimų žmonėms (įskaitant 
vaikus), taip pat neturintiems patirties ir žinių 
žmonėms be asmenų, atsakingų už jų saugumą, 
priežiūros ir vadovavimo.
Rekomenduojama reguliariai tikrinti prietaisą. 
Nenaudokite prietaiso, jeigu kaip nors pažeistas jo 
maitinimo laidas, šakutė arba pats prietaisas. Prie-
taisą patikrinti ir/arba remontuoti nugabenkite į 
artimiausią įgaliotąjį bendrovės Stollar techninės 
priežiūros centrą.
Bet kokį prietaiso priežiūros darbą, išskyrus 
valymą, galima atlikti tik įgaliotajame bendrovės 
Stollar techninės priežiūros centre.
Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje. 
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Nenaudo-
kite prietaiso judančiose transporto priemonėse, 
visai nenaudokite laivuose. Prietaisą naudokite tik 
patalpose. Netinkamas prietaiso naudojimas gali 
baigtis traumomis.
Papildomam saugumui naudojantis elektros 
prietaisais užtikrinti rekomenduojama sumontuoti 
diferencijuotos apsaugos įtaisą (apsauginį išjungi-
klį). Prietaiso maitinimo tinkle rekomenduojama 
įrengti apsauginį išjungiklį, kurio darbinė srovė 
neviršytų 30 mA. Pasikonsultuokite su elektriku.

•
•

•

•

•

•

•

•

svarBIos sauGos prIemonĖs
prIeŠ praDĖDamI nauDotIs prIetaIsu, atIDžIaI perskaItYkIte 
vIsą InstrukCIJą Ir pasIlIkIte Ją, kaD prIreIkus GalĖtumĖte 
pasInauDotI. 

W DėMeSIo! Veikdamas prietaisas įkaista!
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Dangtis
valdymo skydelis su ekranėliu
Išimamas indas
Garų vožtuvas
Šaukšto/mentelės laikiklis
mentelė

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šaukštas
Indas gaminimui garuose
kepimo krepšelis
matavimo stiklinė
Indeliai jogurtui
nuimamojo puodo dangtis
maitinimo laidas

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

susIpažInkIte 
su daugiafunkciu virtuvu Stollar Multi Cooker BMC 670

Gamintojas, tobulindamas savo produkciją, turi teisę be papildomo įspėjimo keisti gaminio dizainą, 
komplektą, taip pat technines charakteristikas.

1 2 3 4 5
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susIpažInkIte su DauGIaFunkCIu vIrtuvu BmC670

MENU

STEWFRYSTEAMBOILSLOW COOK

Porridge

Milk porridge

Rice

Pilaf

Reheat

Soup

Pasta

Sterilization

Sauce

Yoghurt

Meat

Pasteurization

Baby food

Cottage cheese

Pizza

Bread

Preservation

Drinks

Desserts

Jam

Bake

Multi

KEEP WARM

MULTI

TIME
TEMPERATURE

PRESET

START
STOP

��

LT

valDYmo skYDelIs
„KEEP WARM“ – pagamintų patiekalų šilumos 
palaikymo funkcijos įjungimas; pašildymo 
režimo įjungimas ir išjungimas.
„MULTI“ – rankinis reguliavimas.
„TIME“ – mygtukas pereiti prie einamojo laiko, 
gaminimo trukmės ir kaitinamojo elemento 
temperatūros nustatymo.

a.

B.
C.

„+/-“ mygtukais pasirinkite produkto tipą, 
gaminimo režimą, nustatykite gaminimo 
trukmę ir kaitinamojo elemento temperatūrą, 
taip pat nustatykite vėlesnio paleidimo 
funkciją.
„PRESET“ – vėlesnio paleidimo mygtukas 
gaminimo baigimo laikui nustatyti.
„MENU“ – automatinės gaminimo programos 
parinkimas.
„START/STOP“ – nustatyto veikimo režimo 
paleidimo bei sustabdymo ir laiko nustatymų 
išsaugojimo mygtukas.

D.

e.

F.

G.

a B C D F GE
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nauDoJImas
Stollar Multi Cooker BMC 670

prIeŠ praDeDant nauDotIs prIetaIsu
Daugiafunkcį virtuvą pastatykite ant lygaus ho-
rizontalaus paviršiaus. Statydami virtuvą pasirū-
pinkite, kad prietaisui veikiant niekas netrukdytų 
jo ventiliacijai, kad karšti garai galėtų laisvai išeiti 
pro garų vožtuvą, esantį puodo dangtyje, kad garai 
nepatektų ant apmušalų, dekoratyvinių dangų, 
elektros prietaisų ir kitų daiktų, kuriuos gali pažeisti 
didelė drėgmė ir aukšta temperatūra. 
Prieš gamindami maistą įsitikinkite, ar nepažeistos 
išorinės ir vidinės daugiafunkcio virtuvo dalys 
(įskaitant puodą), ar nėra įskilimų ir kitų defektų. 
Tarp puodo ir kaitinimo elemento negali būti jokių 
pašalinių daiktų.
Įsitikinkite, kad ingredientų drauge su skysčiu tūris 
būtų ne didesnis, negu rodo maksimalaus lygio 
žyma „10“ ir ne mažesnis, negu rodo minimalaus 
lygio žyma „2“. Maksimalaus lygio žyma verdant 
košes (išskyrus ryžių) – „8“.

Produktus tolygiai išdėliokite puode, o puodą 
įstatykite į prietaiso korpusą. Pažiūrėkite, kad 
puodas gerai liestųsi su kaitinimo elementu.

Jei gaminate produktus garuose arba „Steriliza-
tion“ (sterilizavimo) režimu, pripilkite į puodą 
tiek vandens, kad verdantis vanduo neliestų gari-
nimo indo dugno. Sudėkite produktus į garinimo 
indą ir įstatykite jį į puodą.

Uždenkite dangtį taip, kad spragteltų. Jei gami-
nate „Fry“ (kepinimo) režimu, palikite dangtį 
atidengtą.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

Suskambės garsinis signalas, „START/STOP“ 
mygtuko švieselė mirksės, ekranėlyje bus rodo-
mas einamasis laikas.

1.

2.

3.

4.

5.

vIrŠutInĖs menIu DalIes GamInImo 
režImo parInkImas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaustą 
„MENU“ mygtuką, mirksės simbolis ( jautiena).

„+/-“ mygtukais parinkite produkto tipą:  
jautiena <1>, aviena <2>, kiauliena <3>,  
paukštiena <4>, jūros gėrybės <5> arba daržovės <6>. 
Pasirinktojo produkto simbolis mirksės.

Palieskite „MENU“ mygtuką, tada „+/-“ mygtu-
kais pasirinkite gaminimo režimą: „Slow cook“ 
(lėtas virimas) <7>, „Boil“ (virimas) <8>, „Steam“ 
(virimas garuose) <9>, „Fry“ (kepinimas) <0> 
arba „Stew“ (troškinimas) <->. Pasirinkto režimo 
simbolis mirksės, ekranėlyje bus rodoma režimo 
veikimo trukmė, nustatyta savaime.

Pereikite prie punkto „Gaminimo trukmės 
nustatymas“.

apatInĖs menIu DalIes GamInImo 
režImo parInkImas

Prietaisui veikiant laukimo režimu (ekranėlyje 
rodomas einamasis laikas), paspauskite „MENU“ 
mygtuką. Jeigu aktyvuota viršutinė meniu dalis, 
kad pereitumėte prie apatinės meniu dalies, 
paspauskite „MENU“ mygtuką ir palaikykite 
paspaustą 3 sekundes.

Kad greitai pereitumėte prie „MULTI“ režimo, 
paspauskite „MULTI“ mygtuką (režimo indikato-
rius mirksės).

„+/-“ mygtukais parinkite gaminimo režimą. 
Ekranėlyje mirksės atitinkamo režimo pavadini-
mas ir jo trukmė, nustatyta savaime.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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GamInImo trukmĖs Ir temperatŪros 
nustatYmas

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, 
kad perjungtumėte prietaisą iš viršutinės į apatinę 
meniu dalį ir atvirkščiai.
Parinkę produkto tipą viršutinėje meniu dalyje 
( jautieną, avieną ir t. t.), paspauskite mygtuką, kad 
pereitumėte prie gaminimo režimo („Slow Cook“ 
(lėto virimo), „Boil“ (virimo) ir t. t.) parinkimo.

 „preset“ mYGtukas  
(vĖlesnIo paleIDImo FunkCIJa)
Naudokitės šiuo mygtuku gaminimo pabaigos 
laikui nustatyti. Režimų, kuriuose veikia vėlesnio 
paleidimo funkcija, sąrašą žiūrėkite lentelėje „Gami-
nimo programos“.
Prieš naudodamiesi vėlesnio paleidimo funkcija, įsi-
tikinkite, kad einamasis laikas nustatytas teisingai.

Ši funkcija neprieinama įjungus „Rice“ 
(ryžių) režimą; pereikite prie punkto 
„PRESET“ funkcijos nustatymas.
Galima nustatyti temperatūrą 
„Pizza“ (picos), „Fry“ (kepinimo), 
„Pasteurization“ (pasterizavimo) ir 
„MULTI“ režimams.

•

•

pastaBa

Palieskite „TIME“ mygtuką, mirksės valandų 
simboliai. „+/-“ mygtukais nurodykite gaminimo 
trukmę valandomis.

Palieskite „TIME“ mygtuką, mirksės minučių 
simboliai. „+/-“ mygtukais nurodykite gaminimo 
trukmę minutėmis.

„Pizza“ (picos), „Fry“ (kepinimo), „Pasteuriza-
tion“ (pasterizavimo) ir „MULTI“ režimams: 
palieskite „TIME“ mygtuką, „+/-“ mygtukais 
nurodykite gaminimo temperatūrą.

laIkroDžIo nustatYmas

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą. Paspauskite ir 
3 sekundes palaikykite paspaustą „TIME“ myg-
tuką; ekranėlyje pradės mirksėti einamojo laiko 
minučių indikatorius.

„+/-“ mygtukais nurodykite laiką valandomis.

Palieskite „TIME“ mygtuką, mirksės laiko rodi-
kliai minutėmis.

„+/-“ mygtukais nurodykite laiką minutėmis.

Nustatę laiką, paspauskite „START/STOP“ myg-
tuką arba palaukite keletą sekundžių. Nustos 
mirksėti laiko indikatorius, o suvesti duomenys 
bus išsaugoti prietaiso atmintyje.

Jeigu prireiktų iš naujo nustatyti einamąjį laiką, 
pakartokite laikrodžio nustatymo veiksmus nuo 
pradžių.

„menu“ mYGtukas
Prietaisui veikiant laukimo režimu, kartą paspauski-
te „MENU“ mygtuką, kad pereitumėte prie apatinės 
meniu dalies (žr. lentelę „Gaminimo programos“).

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jei nustatėte vėlesnio paleidimo laiką 
15:00, o parinktosios programos trukmė 
yra 50 minučių, prietaisas veiks vėlesnio 
paleidimo režimu iki 14:10, paskui pradės 
veikti gaminimo programa.

pavYzDYs

LT

 „preset“ FunkCIJos nustatYmas

Jeigu norite pradėti gaminti nedelsiant, 
pereikite prie punkto „Gaminimo 
programos įjungimas“.
Režimų, kuriuos pasirinkus veikia 
„PRESET“ funkcija, sąrašą žiūrėkite 
lentelėje „Gaminimo programos“.

•

•

pastaBa

Palieskite „PRESET“ mygtuką, ekranėlyje atsiras 
indikatorius „<=>“ ir mirksės valandos simboliai. 
„+/-“ mygtukais nurodykite gaminimo pabaigos 
laiką valandomis.

Palieskite „TIME“ mygtuką, tada mirksės 
minučių simboliai. „+/-“ mygtukais nurodykite 
gaminimo pabaigos laiką minutėmis.

1.

2.
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„multI“ mYGtukas
Šis režimas yra skirtas gaminti bet kokius patieka-
lus, Jūs patys nustatote visus parametrus, gamini-
mo temperatūrą ir trukmę. Kadangi turi „MULTI“ 
režimą, daugiafunkcis virtuvas Stollar Multi Cooker 
BMC670 Jūsų virtuvėje pakeis nemažai prietaisų, 
pavyzdžiui, orkaitę, viryklę, gruzdintuvą, garpuodį 
ir daug kitų. Palikta galimybė pasirinkti gaminimo 
trukmę pagal numatytuosius parametrus (daržovės, 
žuvis, mėsa).
Režimas leidžia nustatyti iki 6 gaminimo etapų, iš 
kurių kiekvienas turi savo trukmę ir kaitinamojo 
elemento temperatūrą.
Naudokitės mygtuku, kad greitai pereitumėte prie 
„MULTI“ režimo ir prie kito gaminimo etapo (kai 
nustatinėjamas režimas).
Nustatomos temperatūros diapazonas yra  
30 – 160° C, nustatymo pakopa – 1° C.
Nustatomo laiko diapazonas – nuo 10 minučių iki  
6 valandų, nustatymo pakopa:
minučių intervale – 1 minutė, 
valandų intervale – 1 val.

BaIGImas GamIntI

Apie gaminimo pabaigą praneša garsiniai 
signalai.

Jei šilumos palaikymo funkcija prieinama pasi-
rinktojo režimo atveju ir nebuvo išjungta, prietai-
sas automatiškai pereis prie šilumos palaikymo. 
Ekranėlyje bus rodomas daugiafunkcio virtuvo 
veikimo pasirinktuoju režimu laikas.

Kad sustabdytumėte šilumos palaikymą, pa-
spauskite „START/STOP“ mygtuką.

Ištraukite tinklo laido šakutę iš elektros kištuko.

Atidenkite puodo dangtį, paspausdami jungiklį. 
Užsimaukite virtuvines pirštines ir ištraukite 
puodą, paėmę jį už rankenų.

1.

2.

3.

4.

5.

Nepaisant to, kad prietaisas palaiko 
pagaminto patiekalo šilumą iki 24 
valandų, nerekomenduojama ilgam 
palikti pagaminto maisto puode, nes 
produktai dėl to gali sugesti.
Nenaudokite šilumos palaikymo režimo 
produktams atšildyti.

•

•

pastaBa

„keep Warm“ (ŠIlumos palaIkYmo) 
mYGtukas
Prasidėjus pasirinktai gaminimo programai, 
funkcija yra įjungiama automatiškai, ir, programai 
pasibaigus, 24 valandas palaiko pagaminto patieka-
lo 70–75° C temperatūrą.
Jei šilumos palaikymo funkcija aktyvuota, prietai-
sas automatiškai pereina prie šilumos palaikymo, 
kai baigiasi gaminimo programa. Režimų, kuriuos 
pasirinkus veikia šilumos palaikymo funkcija, sąra-
šą žiūrėkite lentelėje „Gaminimo programos“.
Paleidę gaminimo programą, palieskite „KEEP 
WARM“ mygtuką, kad įjungtumėte šilumos palaiky-
mo funkciją.
Kad įjungtumėte šilumos palaikymą, paspauskite 
mygtuką pakartotinai.

GamInImo režImo įJunGImas

Palieskite „START/STOP“ mygtuką. Jeigu nu-
statėte „PRESET“ funkciją ir įjungėte prietaisą, 
prietaisas veiks laukimo režimu. Kai praeis 
laukimo laikas, prietaisas pereis prie kaitinimo, 
suskambės garsinis signalas, o simbolis „<=>“ 
išnyks. Gaminimo metu (kaitinimo elemen-
tas veikia) ekranėlyje rodomas likęs prietaiso 
veikimo laikas ir atsiranda „</>“ simbolis. Kai 
gaminimo programa bus baigta, „</>“ simbolis 
visas nusidažys, o paskui išnyks.

Kad išjungtumėte prietaisą, veikiantį vėlesnio 
paleidimo režimu, arba gaminimo metu, pa-
spauskite „START/STOP“ mygtuką.

GamInImo trukmĖs Ir temperatŪros 
pakeItImas prIetaIsuI veIkIant
Galite pakeisti gaminimo trukmę ir temperatū-
rą, kai prietaisas veikia. Funkcija prieinama jam 
veikiant „Pasteurization“ (pasterizavimo), „Pizza“ 
(picos), „Fry“ (kepinimo) ir „MULTI“ režimais.

Atlikite vaiksmus, nurodytus skyriuje „Gamini-
mo trukmės ir temperatūros nustatymas“.

Kad išsaugotumėte nuostatas, paspauskite 
„START/STOP“ mygtuką arba palaukite 10 
sekundžių.

1.

2.

1.

2.
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„multI“ režImo nustatYmas

Paspauskite „MULTI“ mygtuką, užsidegs myg-
tuko apšvietimas ir atsiras pirmojo gaminimo 
etapo indikatorius.

„+/-“ mygtukais  nustatykite gaminimo tempe-
ratūrą.

Paspauskite „TIME“ mygtuką. „+/-“ mygtukais 
nustatykite gaminimo trukmę.

Palieskite „MULTI“ mygtuką, kad pereitumėte 
prie kito gaminimo etapo (degs atitinkamas 
simbolis).

Pakartokite 2–4 žingsnius, kad nustatytumėte 
reikiamą gaminimo etapų kiekį.

„MULTI“ režimas skirtas patyrusiems vartotojams, 
turintiems pakankamai kulinarijos žinių ir įgūdžių.
Patiekalų receptų rasite „Receptų knygelėje“ (įeina į 
pristatomą komplektą). Visi receptai yra rekomen-
dacinio pobūdžio, kadangi receptams reikalingų in-
gredientų kiekiai ir santykiai gali skirtis, priklauso-
mai nuo regioninės produktų specifikos ir vietovės 
aukščio virš jūros lygio.

1.

2.

3.

4.

5.

temperatŪros nustatYmo rankInIo reGulIavImo režImuI rekomenDaCIJos

Darbinė temperatūra Rekomenduojama naudoti (skaitykite receptų knygelę)
40°C Rekomenduojama jogurtams gaminti, tešlai kildinti
60°C Rekomenduojama lėtai gaminant patiekalus, pasterizuojant, verdant žaliąją 

arbatą, ruošiant kūdikių maistą.
80°C Rekomenduojama gaminant ant mažos ugnies, gaminant varškę, karštą vyną
100°C Rekomenduojama gaminant bezė, uogienes
120°C Rekomenduojama verdant karką, troškinant mėsą
140°C Rekomenduojama naudoti rūkymui, apkepinant paruoštus patiekalus, 

suteikiant jiems traškančią plutelę
160°C Rekomenduojama keptoms bulvytėms kepti

LT

Stebėkite gaminimo procesą ir išjunkite 
daugiafunkcį virtuvą, kai maistas bus pa-
gamintas. Nepalikite veikiančio prietaiso 
be priežiūros.
Neatidenkite dangčio, naudodami prie-
taisą „Bake“ (kepimo orkaitėje) režimu.
„Fry“ (kepinimo) režimu prietaisas 
veikia analogiškai kaip viryklės kaitlentė, 
būtinai stebėkite gaminimo procesą.
Kai prietaisas veikia, nepalikite 
atidengto jo dangčio, išskyrus „Fry“ 
režimą.
Kad maistas nepridegtų, išjunkite 
šilumos palaikymo režimą iškart, kai tik 
baigiasi programa „Bake“ režimu.

•

•

•

•

•

svarBu!

 
W DėMeSIo!
Nekeiskite daugiafunkcio virtuvo buvimo 
vietos, kai jis veikia „Yoghurt“ ( jogurto), 
„Cottage Cheese“ (naminio sūrio, arba 
varškės) režimais.



DauGIaFunkCIo vIrtuvo stollar multI Cooker BmC670 nauDoJImas

��

GamInImo proGramos

režimas
savaiminė 

trukmė  
(valandomis)

Gaminimo 
laikas  

(valandomis)

vėlesnis 
paleidimas

Šilumos palai-
kymas

Gaminimo 
trukmės 

pakeitimas 
prietaisui 
veikiant

vIrŠutInĖ menIu DalIs
slow cook <7 (lėtas virimas)
Jautiena <1> 4:00

1:00 – 6:00

+ + +
aviena <2> 4:00 + + +
kiauliena <3> 4:00 + + +
paukštiena <4> 3:00 + + +
Jūros gėrybės <5> 1:00 + + +
Daržovės <6> 1:00 + + +
Boil <8> (virimas)
Jautiena <1> 0:30

0:05 – 5:00
+ + +

aviena <2> 0:30 + + +
kiauliena <3> 0:30 + + +
paukštiena <4> 0:25

0:05 – 2:00
+ + +

Jūros gėrybės <5> 0:25 + + +
Daržovės <6> 0:15 + + +
steam <9> (virimas garuose)
Jautiena <1> 0:30

0:05 – 5:00
+ + +

aviena <2> 0:30 + + +
kiauliena <3> 0:30 + + +
paukštiena <4> 0:25

0:05 – 2:00
+ + +

Jūros gėrybės <5> 0:25 + + +
Daržovės <6> 0:15 + + +
Fry <0>  (kepinimas) 135°C – 150°C
Jautiena <1> 0:30

0:05 – 1:00

— — +
aviena <2> 0:30 — — +
kiauliena <3> 0:30 — — +
paukštiena <4> 0:25 — — +
Jūros gėrybės <5> 0:25 — — +
Daržovės <6> 0:15 — — +
stew <-> (troškinimas)
Jautiena <1> 0:40

0:15 – 4:00

+ + +
aviena <2> 0:40 + + +
kiauliena <3> 0:40 + + +
paukštiena <4> 0:30 + + +
Jūros gėrybės <5> 0:30 + + +
Daržovės <6> 0:15 + + +
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režimas
savaiminė 

trukmė  
(valandomis)

Gaminimo 
laikas  

(valandomis)

vėlesnis 
paleidimas

Šilumos palai-
kymas

Gaminimo 
trukmės 

pakeitimas 
prietaisui 
veikiant

apatInĖ menIu DalIs

porridge (košė) 0:20 0:20 – 1:10 + + +
milk porridge 
(pieniška košė) 0:20 0:20 – 1:10 + + +

rice (ryžiai) neprieinama neprieinama + + —
pilaf (plovas) 0:30 0:20 – 2:00 + + —
reheat 
(atšildymas) 0:30 0:15 – 1:00 + — +

soup (sriuba) 1:00 0:30 – 4:00 + + +
pasta (makaronai) 0:25 0:15 – 0:40 + + +
sterilization 
(sterilizavimas) 0:20 0:15 – 1:00 + + —

sauce (padažas) 0:05 0:05 – 0:30 — + —
Yoghurt (jogurtas) 4:00 04:00 – 12:00 — — +
meat (šaltiena) 2:00 1:00 – 8:00 — — +

pasteurization 
(pasterizavimas) 
90°C – 140°C

0:20 0:15 – 1:00 + + +

Baby food  
(vaikų maitinimas) 0:30 0:15 – 2:00 — + +

Cottage cheese 
(varškė) 1:00 1:00 – 5:00 — — —

pizza (pica) 
130°C – 150°C 0:30 0:30 – 1:00 — + +

Bread (duona) 1:00 0:30 – 2:00 — — —
preservation 
(konservavimas) 0:20 0:15 – 3:00 + — —

Drinks (gėrimai) 0:10 0:05 – 0:40 + + —
Desserts (desertai) 0:20 0:15 – 2:00 + — +
Jam (uogienė) 0:20 0:15 – 4:00 — — +
Bake (kepimas) 0:20 0:15 – 2:00 — + —

multI (rankinis 
reguliavimas) 
30°C – 160°C

0:30 0:10 – 6:00 + + +
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rYžIŲ proGrama
Šią programą rekomenduojama naudoti verdant 
ryžius ir birias kruopų košes.
Gaminimo laikas nustatomas automatiškai.
Toliau pateikiamoms lentelėms naudojama 
matavimo stiklinė, esanti daugiafunkcio virtuvo 
komplekte.

Neplaukite ryžių ir kitų kruopų 
nuimamajame inde, nes galite pažeisti jo 
vidinį paviršių.

patarImas

Daugiafunkcio virtuvo komplekte esanti 
matavimo stiklinė nėra standartinė 
matavimo stiklinė. 1 matavimo stiklinė 
atitinka 150 g žalių ryžių arba 180 ml 
vandens. (standartinėje matavimo 
stiklinėje telpa 200 g žalių ryžių). Jeigu 
pametėte matavimo stiklinę, naudokitės 
kita, tik išlaikykite tokį patį produktų 
santykį.
Baltieji ryžiai = 1 matavimo stiklinė ryžių 
+ 1 matavimo stiklinė vandens.
Rudieji ryžiai = 1 matavimo stiklinė ryžių 
+ 1 1/2 matavimo stiklinės vandens.

pastaBa

BALTIEJI RYŽIAI
Nevirti ryžiai Šaltas vanduo Apytikslė virimo trukmė Virtų ryžių tūris
Matavimo stiklinės Matavimo stiklinės Minūtes Matavimo stiklinės
2 2 10 – 12 5
4 4 12 – 15 9
6 6 15 – 20 15
8 8 20 – 25 16

RUDIEJI RYŽIAI
Nevirti ryžiai Šaltas vanduo Apytikslė virimo trukmė Virtų ryžių tūris
Matavimo stiklinės Matavimo stiklinės Minūtes Matavimo stiklinės
2 3 25 – 30 5
4 6 30 – 40 10
6 9 40 – 45 15

Kad ryžiai būtų minkštesni, įpilkite šiek 
tiek daugiau vandens.
Kai kurių rūšių ryžiams (pavyzdžiui, 
arborio, kitoms trumpagrūdėms rūšims, 
mišiniams su laukiniais ryžiais) reikia 
didesnio vandens kiekio. Vadovaukitės 
ant pakuotės esančiais nurodymais arba 
rudųjų ryžių virimo lentele.

•

•

patarImas
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kItŲ rŪŠIŲ rYžIaI
pikantiški ryžiai
Ryžius gaminkite daugiafunkciame virtuve pagal 
receptą, tačiau vietoj viso vandens naudokite tokį 
pat kiekį vištienos, jautienos arba daržovių sultinio.

saldūs ryžiai
Ryžius daugiafunkciame virtuve gaminkite pagal 
receptą, tačiau pusę vandens pakeiskite obuolių, 
apelsinų arba ananasų sultimis. Kad nepridegtų, 
ryžių rekomenduojama nevirti su pienu arba 
grietinėle.

Šafraniniai ryžiai
Virdami ryžius įpilkite ¼ arbatinio šaukštelio 
šafrano miltelių kiekvienai matavimo stiklinei 
vandens. Gerai išmaišykite! O šiaip vadovaukitės 
baltųjų ryžių virimo lentele.

arborio ryžiai
Arborio – tai trumpagrūdžių ryžių rūšis, dažnai 
naudojama rizotui gaminti. Vadovaukitės rudųjų 
ryžių virimo lentele.

Jazmininiai ryžiai
Jazmininiai ryžiai – tai aromatingų ilgagrūdžių 
ryžių rūšis. Vadovaukitės baltųjų ryžių virimo 
lentele.

Basmati ryžiai
Indiški basmati ryžiai – tai aromatingų ilgagrūdžių 
ryžių rūšis. Vadovaukitės baltųjų ryžių virimo 
lentele.

laukiniai ryžiai
Daugiafunkciame virtuve nerekomenduojama virti 
vienų laukinių ryžių, nes jiems reikia labai daug 
vandens. Laukinius ryžius galima virti kartu su 
baltaisiais arba rudaisiais ryžiais.

sušis
Sušio ryžiai – japonų virtuvėje naudojama 
trumpagrūdžių ryžių rūšis. Vadovaukitės rudųjų 
ryžių virimo lentele.

proGrama  „sloW Cook“ 
Lėtas maisto gaminimas – vienas geriausių būdų 
paruošti maistingą karštąjį patiekalą. Bet kurį 
receptą galima pritaikyti lėtam gaminimui – tiesiog 
perpus sumažinkite skysčio kiekį ir pailginkite 
gaminimo trukmę. 

proDuktŲ paruoŠImas lĖtam 
GamInImuI

mėsa
Naudokite tik šviežią mėsą. Pašalinkite visus 
matomus riebalus. Jeigu įmanoma, vištieną 
naudokite be odelės, kitaip jai troškinantis išsiskirs 
riebalai ir atsiras papildomo skysčio.
Apkepėlėms mėsą supjaustykite 4–5 cm dydžio 
kubeliais. Gaminant lėtai, galima naudoti kietesnius 
mėsos gabalėlius. Mėsą galima ruošti su kaulais, 
tai suteikia patiekalui papildomo aromato ir leidžia 
išlaikyti mėsą minkštą. Norėdami, kad mėsa išliktų 
sultinga, ją iš anksto galima apkepinti keptuvėje. 
Tai taip pat sumažina riebalų kiekį. 

Daržovės
Norėdami tolygiai išvirti daržoves, jas reikia 
supjaustyti vienodo dydžio gabalėliais. Daržovės 
paprastai verda ilgiau, negu mėsa, todėl jas dėkite 
į indo apačią. Prieš lėtą gaminimą daržoves 
galima 2–3 minutes pakepinti uždengtas. Šaldytas 
daržoves, prieš dedant į puodą su kitais produktais, 
reikia atšildyti. 

LT
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proGrama  „mIlk porrIDGe“ 
Pieniškos košės programa yra skirta virti košes 
iš pasterizuoto neriebaus pieno. Kad pienas 
neišbėgtų ir košė gerai išvirtų, prieš verdant košę 
rekomenduojama atlikti tokius veiksmus:

kruopščiai nuplaukite visas viso grūdo kruopas 
(ryžius, grikius, miežius ir pan.): plaukite, kol 
vanduo bus švarus;
prieš virdami košę, daugiafunkcio virtuvo puodą 
ištepkite sviestu;
griežtai laikykitės proporcijų, sudedamąsias 
košės dalis pilkite pagal receptus, pateikiamus 
pridedamoje receptų knygelėje (sudedamųjų 
dalių kiekį galima didinti arba mažinti tik 
išlaikant tą patį jų santykį);
jei naudosite nenugriebtą pieną, skieskite jį 
geriamuoju vandeniu santykiu 1:1.

Pieno ir kruopų savybės gali skirtis, nelygu jų 
kilmės vieta ir gamintojas, todėl tai kartais gali 
turėti įtakos gaminimo rezultatams.
Sudedamųjų dalių kiekį nustatykite ir gaminimo 
trukmę nurodykite pagal receptą.

kŪDIkIŲ maIsto GamYBa
Gimus kūdikiui, mamai reikia juo rūpintis, tam 
mamos skiria beveik visą savo laiką.
Daugiafunkcis virtuvas Stollar Multi Cooker 
BMC670 palengvins daugelį rūpesčių, susijusių 
su vaiko maitinimu ir priežiūra ankstyvaisiais jo 
augimo ir vystymosi etapais.
Primaitinimas – tai naujas motinos pienu 
maitinamo kūdikio maistas, pakeičiantis pradžioje 
vieną, o vėliau – ir keletą kūdikio maitinimų. 
Primaitinimui, nelygu kūdikio amžius, gali būti 
naudojamos įvairios tyrelės, košės, kefyras, jogurtai, 
sultiniai, trinta mėsa ir žuvis.

4–6 mėnesių kūdikiui
Vieno produkto daržovių ir vaisių tyrelės iš 
aguročių, žiedinių kopūstų, obuolių, kriaušių, 
įvairios sultys.

6–8 mėnesių kūdikiui
Daržovių tyrelės iš kopūstų, moliūgų, morkų, 
burokėlių, pridedant trintos mėsos ir žuvies, vaisių 
tyrės, varškė, kefyras, jogurtai, košės.

•

•

•

•

8–12 mėnesių kūdikiui
Keleto sudedamųjų dalių vaisių ir daržovių tyrelės 
iš bulvių, pomidorų, žaliųjų žirnelių pridedant 
trintos mėsos ir žuvies, varškė, košės, kefyras, 
jogurtai, sriubytės iš daržovių sultinio.

Daržovių ir vaisių tyrelės
Tyrelės būna iš vienos sudedamosios dalies (iš 
vienos rūšies daržovių ar vaisių) arba iš keleto 
sudedamųjų dalių (iš keleto produktų mišinio). 
Reikia pradėti nuo vienos sudedamosios dalies 
produktų.

pieniškos košės ir košės be pieno
Košė yra laikoma vienu iš vertingiausių mažylių 
patiekalų. Maistinė košės vertė priklauso nuo 
kruopų rūšies ir grūdų apdorojimo technologijos. 
Pagal įvairių rodiklių visumą pirmauja grikiai ir 
avižos, kuriuose yra daugiausia maistinių skaidulų, 
baltymų, riebalų, vitaminų ir mineralinių druskų.

Jogurtai
Jogurtas – naudingas ir visame pasaulyje 
populiarus rūgštaus pieno produktas. Jogurtus 
galima įtraukti į kūdikio valgiaraštį nuo 6 mėnesių 
amžiaus. Naudodamiesi daugiafunkcio virtuvo 
Stollar Multi Cooker BMC670 jogurto programa, 
pasigaminsite įvairių skanių ir vertingų jogurtų.

sriubos
Vaiko organizmui labai naudingi įvairūs nuovirai, 
sriubos ir sultiniai. Jie lengvai virškinami, 
reguliuoja vandens ir druskų santykį, turi daug 
vitaminų, yra didelės energetinės vertės. Sriubas 
galima įtraukti į kūdikio valgiaraštį nuo 8 mėnesių 
amžiaus. Sriubų ir sultinių mažyliams gaminimo 
receptų rasite pridedamoje receptų knygelėje.
 
W SVARBU!
Anksčiau pateikta informacija yra tik bend-
rojo pobūdžio. Prieš priimdami sprendimą dėl 
kūdikio primaitinimo, mišinių arba produktų, 
būtinai pasikonsultuokite su vaikų gydytoju 
arba gydytoju dietologu.
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Nepamirškite, kad šie nurodymai yra orientaciniai. Tikrasis gaminimo laikas gali skirtis 
nuo rekomenduojamo, priklausomai nuo konkrečių produktų kokybės, taip pat nuo Jūsų 
skonio.

pastaBa

įvaIrIŲ proDuktŲ ruoŠImo Garuose trukmĖ

Produktas Svoris / kiekis Vandens kiekis Gaminimo 
trukmė

Kiaulienos/jautienos filė (1,5 x 1,5 cm kubeliais) 500 g 0,5 l 20–30 min.

Avienos filė (1,5 x 1,5 cm kubeliais) 500 g 0,5 l 30 min.

Vištienos filė (1,5 x 1,5 cm kubeliais) 500 g 0,5 l 15 min.

Frikadelės 180 g (6 vnt.) 0,5 l 10–15 min.

Kotletai 450 g (3 vnt.) 0,5 l 10–15 min.

Žuvis (filė) 500 g 0,5 l 10 min.

Krevetės salotoms (nuvalytos, virtos-šaldytos) 500 g 0,5 l 5 min.

Bulvės (1,5 x 1,5 cm kubeliais) 500 g 0,5 l 20 min.

Bulvės (nesmulkintos) 600 g (4 vnt.) 0,5 l 35–40 min.

Morkos (1,5 x 1,5 cm kubeliais) 500 g 0,5 l 30 min.

Burokėliai (1,5 x 1,5 cm kubeliais) 500 g 0,5 l 1 val. 20 min.

Cukinijos (pjaustytos) 350 g 0,5 l 15 min.

Brokoliai 250 g 0,5 l 10 min.

Daržovės (žalios, šaldytos) 500 g 0,5 l 15 min.

Kiaušiniai garuose 3 vnt. 0,5 l 10 min.
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prIetaIso prIežIŪros Ir valYmo 
taIsYklĖs
Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, ar jis išjungtas 
iš elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.  Naudokite 
minkštą skudurėlį ir neabrazyvines indų plovimo 
priemones. Puodą patartina išvalyti iš karto po 
naudojimo. Prieš naudojant puodą pirmą kartą 
ar norint pašalinti po gaminimo likusius kvapus, 
rekomenduojama išvirti puode pusę citrinos, 
įjungus programą „Steam“ <9 (virimas garuose). 
Draudžiama naudoti kempines su šiukščiu arba 
braižančiu paviršiumi, šveitimo priemones su 
abrazyvinėmis dalelėmis, agresyviuosius tirpiklius 
(benziną, acetoną ir pan.).  

korpuso valYmas
Prietaiso korpusą valykite esant reikalui, 
vadovaudamiesi prietaiso priežiūros ir valymo 
taisyklėmis.  

InDo valYmas
Indą rekomenduojama valyti po kiekvieno 
naudojimo, vadovaujantis prietaiso priežiūros ir 
valymo taisyklėmis. Daugiafunkcio puodo indą 
galima plauti indaplovėje. Išplovę indą, sausai 
nušluostykite jo išorinį paviršių. 

vIDInIo alIumInInIo DanGČIo 
valYmas
Atidarykite prietaiso dangtį. 

Iš vidinės dangčio pusės vienu metu į vidurį 
spauskite du plastikinius fiksatorius, kol jie 
atsidarys. 

Be jėgos patraukite vidinį aliumininį dangtelį 
šiek tiek į save, kad jis atsikabintų nuo pagrindo. 

Abiejų dangčių paviršių nuvalykite drėgnu 
skudurėliu arba servetėle; jeigu reikia, naudokite 
indų ploviklį.  

Dangtelį surinkite atbuline seka: vidinį 
aliumininį dangtį įstatykite į viršutines išpjovas 
ir sulyginkite jį su viršutiniu dangčiu. Šiek 
tiek paspauskite fiksatorius, kad pasigirstų 
spragtelėjimas. Vidinis aliuminio dangtis turi 
būti sandariai užfiksuotas. 

1.

2.

3.

4.

prIežIŪra Ir valYmas
Stollar Multi Cooker BMC 670
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nuImamo GarŲ vožtuvo valYmas
Garų vožtuvas yra viršutiniame prietaiso dangtyje. 

Atsargiai nuimkite garų vožtuvo korpusą, šiek 
tiek patraukdami jį į viršų ir į save. 

Vidinėje korpuso pusėje patraukite garų vožtuvo 
fiksatorių ( jis yra tarp dviejų varžtų) link 
korpuso krašto. 

Prilaikydami fiksatorių, atidarykite garų vožtuvo 
dangtelį ir nuimkite jį nuo korpuso. 

Iš dangčio atsargiai ištraukite guminį vožtuvą. 
Vožtuvą, dangtelį ir korpusą išplaukite 
vadovaudamiesi priežiūros ir valymo 
taisyklėmis.

W DėMeSIo!
Kad garų vožtuvas nesideformuotų, jo 
negalima sukinėti ir tampyti. 

1.

2.

3.

4.

Atbuline seka surinkite garų vožtuvą. Įstatykite 
guminį vožtuvą į dangtį, dangtelio kilpeles 
sulyginkite su korpuso kabliukais, dangtelį  
uždarykite ir užfiksuokite ant vožtuvo korpuso. 
Garų vožtuvo korpusą įstatykite į prietaiso 
dangtį taip, kad iškiša būtų gale ir už jos galima 
būtų vožtuvą išimti. 

konDensato ŠalInImas
Ruošiant maistą gali susidaryti kondensatas, kuris 
šio modelio puode kaupiasi specialiame prietaiso 
korpuso lovelyje aplinkui indą. Kondensatą 
nesunku pašalinti virtuviniu rankšluosčiu. 
Vidinį dangtį ir garų vožtuvą rekomenduojama 
valyti po kiekvieno prietaiso naudojimo.
 

5.

LT

1. 2.
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sutrIkImŲ ŠalInImas
Stollar Multi Cooker BMC 670

GamInImas Garuose

proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

produktas 
neišvirė 
(žalias)

Nesilaikyta gaminimo 
temperatūros Gaminimo metu 
buvo atidarytas arba nesandariai 
uždarytas dangtis.

Patikrinkite, ar tarp dangčio ir puodo korpuso nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Gaminant garuose 
nerekomenduojama dažnai atidarinėti dangčio.

Nesilaikyta gaminimo 
temperatūros. Indas patikimai 
nesilietė su kaitinimo elementu.

Patikrinkite, ar tarp indo ir kaitinimo elemento nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Prieš gaminimą, 
statydami indą į puodą, žiūrėkite, kad indas nebūtų 
persikreipęs ir sandariai priglustų prie kaitinimo 
elemento.

Netinkamai parinkta gaminimo 
trukmė.

Vadovaukitės rekomendacijomis dėl trukmės 
nustatymo, esančiomis lentelėje (37 psl.) arba 
receptų knygelėje. Receptuose nurodomą gaminimo 
trukmę atidžiai parinko mūsų virėjai, atsižvelgdami į 
naudojamą sudedamųjų dalių kiekį ir rūšį, o taip pat 
į šio daugiafunkcio puodo veikimo ypatumus. 

Netinkamai parinktos 
sudedamosios dalys.

Vadovaukitės pasirinktu receptu arba 
rekomendacijomis dėl patiekalų gaminimo trukmės, 
esančiomis lentelėje (37 psl.).

Sudedamosios dalys didesnės, nei 
nurodoma recepte.

Vadovaukitės receptų knygelės rekomendacijomis. 
Nuo produktų dydžio arba jų supjaustymo priklauso 
gaminimo trukmė. 

Per mažai skysčio. Iš karto įpilkite tiek vandens, kiek rekomenduojama 
recepte. Gaminimo metu patikrinkite vandens lygį. 

produktai 
pervirė

Netinkamai parinkta produktų 
rūšis.

Vadovaukitės pasirinktu receptu arba 
rekomendacijomis dėl patiekalų gaminimo trukmės, 
esančiomis lentelėje (37 psl.).

Sudedamosios dalys mažesnės, 
nei nurodoma recepte.

Vadovaukitės receptų knygelės rekomendacijomis. 
Nuo produktų dydžio arba jų supjaustymo priklauso 
gaminimo trukmė. 

Netinkamai parinkta gaminimo 
trukmė

Vadovaukitės rekomendacijomis dėl trukmės 
nustatymo, esančiomis lentelėje (37 psl.) arba 
receptų knygelėje. Receptuose nurodomą gaminimo 
trukmę atidžiai parinko mūsų virėjai, atsižvelgdami į 
naudojamą sudedamųjų dalių kiekį ir rūšį, o taip pat 
į šio daugiafunkcio puodo veikimo ypatumus. 



sutrIkImŲ ŠalInImas
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kepImas

proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

produktas 
pridegė

Sudedamosios dalys nebuvo 
maišomos

Įdėmiai įsiskaitykite į receptą, gamindami konkretų 
patiekalą atlikite visus nurodomus veiksmus.

Indas nebuvo suteptas arba 
patiekalas buvo gaminamas be 
riebalų.

Buvo sudėta mažiau produktų, 
negu rekomenduojama recepte.

Gali būti, kad inde buvo maisto 
likučių arba neprideganti danga 
buvo pažeista.

Prieš gamindami pasirūpinkite, kad indas būtų 
švariai išplautas, ir įsitikinkite, ar nepažeista 
neprideganti danga. 

produktas 
neiškepė 
(žalias)

Nesilaikyta gaminimo 
temperatūros. Indas patikimai 
nesilietė su kaitinimo elementu.

Patikrinkite, ar tarp indo ir kaitinimo elemento nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Prieš gaminimą, 
statydami indą į puodą, visuomet žiūrėkite, kad 
indas nebūtų persikreipęs ir sandariai priglustų prie 
kaitinimo elemento.

Pridėta per daug sudedamųjų 
dalių, per daug riebalų.

Vadovaukitės rekomendacijomis dėl trukmės 
nustatymo, esančiomis receptų knygelėje. 
Receptuose nurodytą patiekalų gaminimo trukmę ir 
produktų santykius kruopščiai parinko mūsų virėjai, 
atsižvelgdami į šio daugiafunkcio puodo veikimo 
ypatumus.

Per daug drėgmės. Vadovaukitės gaminimo rekomendacijomis, 
esančiomis receptų knygelėje. Kepdami produktus 
neuždenkite puodo, jeigu to specialiai neprašoma 
recepte.

Gaminimo 
metu produk-
to gabaliukai 
prarado 
formą

Per dažnas maišymas Įdėmiai įsiskaitykite į receptą, gamindami konkretų 
patiekalą atlikite visus nurodomus veiksmus.

Per daug drėgmės. Vadovaukitės gaminimo rekomendacijomis, 
esančiomis receptų knygelėje. Kepdami produktus 
neuždenkite puodo, jeigu to specialiai neprašoma 
recepte.

Nesilaikoma sudedamųjų dalių 
proporcijų.

Vadovaukitės gaminimo rekomendacijomis, 
esančiomis receptų knygelėje.
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sutrIkImŲ ŠalInImas
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troŠkInImas

proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

produktas 
pridegė

Buvo sudėta mažiau produktų, 
negu rekomenduojama recepte.

Įdėmiai įsiskaitykite į receptą, gamindami konkretų 
patiekalą atlikite visus nurodomus veiksmus.

Nepakanka drėgmės Reikia įpilti daugiau skysčio. Jeigu gaminate pagal 
receptą, laikykitės recepte nurodomos gaminimo truk-
mės. Troškinimo metu nerekomenduojama atidarinėti 
dangčio.

Netinkamai parinkta gaminimo 
trukmė

Sutrumpinkite gaminimo trukmę. Jeigu gaminate 
pagal receptą, laikykitės recepte nurodomos gaminimo 
trukmės.

Gali būti, kad inde buvo maisto 
likučių arba neprideganti danga 
buvo pažeista.

Prieš gamindami pasirūpinkite, kad indas būtų švariai 
išplautas ir įsitikinkite, ar nepažeista neprideganti 
danga. 

produktas 
neišvirė 
(žalias)

Per žema gaminimo 
temperatūra. Gaminimo 
metu buvo atidarytas arba 
nesandariai uždarytas dangtis.

Patikrinkite, ar tarp dangčio ir puodo korpuso nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Gaminimo metu 
nerekomenduojama dažnai atidarinėti dangčio.

Nesilaikyta gaminimo 
temperatūros. Indas patikimai 
nesilietė su kaitinimo elementu.

Patikrinkite, ar tarp indo ir kaitinimo elemento nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Prieš gaminimą, 
statydami indą į puodą, žiūrėkite, kad indas nebūtų 
persikreipęs ir sandariai priglustų prie kaitinimo 
elemento.

Iš pradžių buvo pridėta per 
daug sudedamųjų dalių.

Vadovaukitės rekomendacijomis dėl trukmės nustaty-
mo, esančiomis receptų knygelėje. Receptuose nuro-
dytą patiekalų gaminimo trukmę ir produktų santykius 
kruopščiai parinko mūsų virėjai, atsižvelgdami į šio 
daugiafunkcio puodo veikimo ypatumus.

Produktai netinka troškinimui. Naudokite tik recepte nurodomas sudedamąsias dalis.

Netinkamai parinkta gaminimo 
trukmė

Pailginkite gaminimo trukmę. Jeigu gaminate pagal 
receptą, laikykitės recepte nurodomos gaminimo 
trukmės.

Gamini-
mo metu 
produkto 
gabaliukai 
prarado 
formą

Per dažnas maišymas Įdėmiai įsiskaitykite į receptą, gamindami konkretų 
patiekalą atlikite visus nurodomus veiksmus.

Drėgmės perteklius (daug 
skysčio)

Reikia pilti mažiau skysčio. Jeigu gaminate pagal 
receptą, laikykitės recepte nurodomų sudedamųjų 
dalių proporcijų.

Netinkamai parinkta gaminimo 
trukmė

Sutrumpinkite gaminimo trukmę. Jeigu gaminate 
pagal receptą, laikykitės recepte nurodomos gaminimo 
trukmės.

Netinkamai parinkta produktų 
rūšis.

Naudokite tik recepte nurodomas sudedamąsias dalis.

Nesilaikoma sudedamųjų dalių 
proporcijų.

Vadovaukitės gaminimo rekomendacijomis, esančio-
mis receptų knygelėje.



sutrIkImŲ ŠalInImas
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vIrImas

proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

produktai 
išbėga

Verdant pienišką košę, išbėga 
pienas.

Verdant pienišką košę gali išbėgti pienas; tai susiję 
su pieno kokybe ir savybėmis, priklausančiomis nuo 
pieno gamintojo. Kad išvengtumėte šios problemos, 
rekomenduojame naudoti pasterizuotą, ne daugiau 
negu 2,5 % riebumo pieną. Esant reikalui į pieną 
galima įpilti šiek tiek geriamojo vandens.  Jeigu 
nepavyksta išvirti pieniškos košės su programa  
„Milk Porridge“  galite patys išvirti košę su programa  
MULTI , nustatę 95 °C temperatūrą.

Sudedamosios dalys prieš 
virimą nebuvo paruoštos arba 
paruoštos netinkamai (blogai 
nuplautos ir pan.)

Vadovaukitės patarimais, esančiais receptų knygelėje, 
dėl pradinio produktų paruošimo terminiam 
apdorojimui.

Nesilaikoma sudedamųjų dalių 
proporcijų.

Naudokite tik patikrintus receptus, tiksliai 
vadovaukitės receptų knygos nurodymais. 

Netinkamai parinkta produktų 
rūšis.

Sudedamąsias dalis naudokite pagal pasirinktą 
receptą. 

produktas 
neišvirė 
(žalias)

Per žema gaminimo temperatūra. 
Gaminimo metu buvo atidarytas 
arba nesandariai uždarytas 
dangtis, nelygiai įstatytas indas.

Patikrinkite, ar tarp dangčio ir puodo korpuso nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Gaminimo metu 
nerekomenduojama dažnai atidarinėti dangčio.

Per žema virimo temperatūra, 
indas patikimai nesilietė su 
kaitinimo elementu.

Patikrinkite, ar tarp indo ir kaitinimo elemento nėra 
pašalinių daiktų; pašalinkite juos. Prieš gaminimą, 
statydami indą į puodą, žiūrėkite, kad indas nebūtų per-
sikreipęs ir sandariai priglustų prie kaitinimo elemento.

Padidėjęs produktų rūgštingu-
mas, sudedamosios dalys prieš 
virimą nebuvo paruoštos arba 
buvo paruoštos netinkamai 
(blogai nuplautos ir pan.).

Vadovaukitės receptų knygelės patarimais dėl 
pradinio produktų paruošimo terminiam apdorojimui 
ir produktų dėjimo į indą sekos.

Per trumpa gaminimo trukmė 
arba produktų daugiau, negu 
rekomenduojama.

Vadovaukitės rekomendacijomis dėl trukmės 
nustatymo, esančiomis receptų knygelėje. Receptuose 
nurodytą patiekalų gaminimo trukmę ir produktų 
santykius kruopščiai parinko mūsų virėjai, 
atsižvelgdami į šio daugiafunkcio puodo veikimo 
ypatumus.

produktas 
pridegė

Per mažai skysčio (nesilaikyta 
proporcijų).

Rekomenduojama laikytis recepte nurodomo skysčio 
ir pagrindinio produkto santykio.

Buvo sudėta mažiau produktų, 
negu rekomenduojama recepte.

Gali būti, kad inde buvo maisto 
likučių arba neprideganti danga 
buvo pažeista.

Prieš gamindami pasirūpinkite, kad indas būtų švariai 
išplautas ir įsitikinkite, ar nepažeista neprideganti 
danga. 
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proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

produktai 
pervirė

Neteisingai parinkta gaminimo 
trukmė arba produktų sudėta 
mažiau, negu rekomenduojama.

Vadovaukitės rekomendacijomis dėl trukmės 
nustatymo, esančiomis receptų knygelėje. Receptuose 
nurodytą patiekalų gaminimo trukmę ir produktų san-
tykius kruopščiai parinko mūsų virėjai, atsižvelgdami 
į šio daugiafunkcio puodo veikimo ypatumus.

Pagamintas patiekalas po virimo 
pernelyg ilgai buvo automatinio 
šildymo režime.

Vadovaukitės konkretaus patiekalo recepto gaminimo 
rekomendacijomis.

kepInIaI

proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

produktas 
pridegė 
(pridegė 
tešla indo 
dugne)

Buvo sudėta mažiau produktų, 
negu rekomenduojama recepte.

Laikykitės visų konkretaus patiekalo recepte 
nurodomų etapų ir atlikite visus reikiamus 
veiksmus.

Nurodytas per ilgas kepimo 
laikas.

Indas nebuvo suteptas. Įdėmiai įsiskaitykite į receptą, gamindami konkretų 
patiekalą atlikite visus nurodomus veiksmus.

Netinkamai parinkta gaminimo 
trukmė

Sutrumpinkite gaminimo trukmę. Jeigu gaminate 
pagal receptą, laikykitės recepte nurodomos 
gaminimo trukmės.

Gali būti, kad inde buvo maisto 
likučių arba neprideganti danga 
buvo pažeista.

Prieš gamindami pasirūpinkite, kad indas būtų 
švariai išplautas ir įsitikinkite, ar nepažeista 
neprideganti danga. 

kepinys 
drėgnas

Netinkamai sudėtos 
sudedamosios dalys.

Dėl papildomų sudedamųjų dalių gali atsirasti 
drėgmės perteklius. Naudokite tik recepte 
nurodomas sudedamąsias dalis.

Iškepęs kepinys per ilgai buvo 
uždarytame daugiafunkciame 
puode.

Kepinius iš puodo pageidaujama išimti iš karto 
jiems iškepus arba trumpam palikti puode, įjungus 
automatinį pašildymą.

kepinys 
neiškilo

Blogai suplakti kiaušiniai su 
cukrumi.

Tiksliai laikykitės recepte nurodytų produktų 
proporcijų ir veiksmų eigos. Naudokite tik 
rekomenduojamus produktus. Dėl papildomų 
produktų gali atsirasti drėgmės perteklius.Tešla su kepimo milteliais per 

ilgai pastovėjo.

Nebuvo išsijoti miltai.

Tešla blogai išmaišyta.

Netinkamai sudėti produktai.

Pasirinktas netinkamas receptas.



sutrIkImŲ ŠalInImas
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proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

tešla 
neiškepė

Buvo sudėta daugiau produktų, 
negu rekomenduojama recepte.

Naudokite tik rekomenduojamus produktus. Tiksliai 
laikykitės recepte nurodytų produktų proporcijų ir 
veiksmų sekos. 

Produktai netinkamai paruošti, 
netinkama jų dėjimo į puodą 
seka. Produktai netinkamai 
išmaišyti.

Buvo naudojami netinkami 
produktai.

Per žema gaminimo temperatūra, 
indas neprigludęs prie kaitinimo 
elemento. 

Prieš gaminimą, statydami indą į puodą, žiūrėkite, 
kad indas nebūtų persikreipęs ir sandariai priglustų 
prie kaitinimo elemento.

Netinkamai parinktas produkto 
tipas

Naudokite tik recepte nurodytas sudedamąsias 
dalis.

Nesilaikoma produktų proporcijų. Vadovaukitės receptų knygoje pateikiamomis 
gaminimo rekomendacijomis.

proBlemos Ir JŲ ŠalInImas

proBlema GalImos prIežastYs proBlemos ŠalInImo BŪDas

prietaisas 
neįsijungia

Nėra maitinimo iš elektros tinklo. Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į elektros tinklą.

Patikrinkite, ar nepažeistas elektros lizdas, ar yra 
įtampa.

patiekalas 
gaminamas 
labai ilgai

Elektros tinkle trūkinėja įtampa. Patikrinkite įtampą elektros tinkle.

Tarp indo ir kaitinimo elemento 
papuolė pašalinis daiktas.

Pašalinkite pašalinį daiktą.

Nelygiai įstatytas indas į 
daugiafunkcio puodo korpusą.

Lygiai įstatykite indą, neperkreipkite jo.

Nešvarus kaitinimo elementas. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, leiskite jam 
atvėsti. Nuvalykite kaitinimo elementą.
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Multikeetja Stollar BMC670 on kaasaegne mitmefunktsiooniline toiduvalmistamisseade, milles 
köögitehnika uusimad saavutused on ühendatud tervisliku toitumise põhimõtetega. Käesolev 
mudel vastab täielikult ka kõige nõudlikuma tarbija vajadustele ja tänapäevasele olmetehnikale 
esitatavatele nõuetele.

Multikeetja Stollar BMC670 suudab hõlpsasti asendada paljusid toiduvalmistamisseadmeid ja 
aitab köögis ruumi säästa. Toiduvalmistamisnõu kolmemõõtmeline küttekeha kuumutab kogu 
nõud ühtlaselt ja aitab nõnda toiduainete kasulikke omadusi säilitada.

Multikeetjaga toiduvalmistamine on täiesti automatiseeritud. 52 automaatprogrammi 
võimaldavad valmistada roogi looma- ja linnulihast, kalast ja mereandidest, samuti teha 
taimetoitu, keeta putru, suppi, juurvilju ja pilaffi, frittida, teha jogurtit, tainast, fondüüd, 
küpsetada pirukaid, keeta moosi, valmistada magustoitu, kompotti ja paljusid muid roogi.

Multikeetjat Stollar BMC670 on vääriliselt hinnanud ja soovitanud ka professionaalsed kokad.



stollarI soovItus – turvalIsus kÕIGepealt
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EE

Stollar suhtub turvalisusküsimustesse väga tõsiselt ning lähtub oma toodangu väljatöötamisel 
ja valmistamisel tarbija turvalisuse nõuetest. Siiski palume olla kõigi elektriseadmete 
kasutamisel ettevaatlik ja järgida allpool antud juhiseid.

Lugege enne seadme kasutuselevõttu kõik juhi-
sed tähelepanelikult läbi ja hoidke edaspidiseks 
alles.
Eemaldage enne seadme kasutuselevõttu etteva-
atusabinõusid järgides kõik pakendid ja sildid.
Väikelaste lämbumisohu eest kaitsmiseks eemal-
dage ettevaatusabinõusid järgides multikeetja 
toitepistikut kaitsev ümbris.
Ärge asetage sisselülitatud multikeetjat laua ega 
pingi peale. Pind peab olema sile, puhas ja kuiv.
Ärge asetage multikeetjat kuuma gaasi- või elek-
tripliidi peale ega lähedusse, samuti kohta, kus 
see võib kokku puutuda kuuma praeahjuga.
Ärge asetage seadet tihedasti vastu seina ega 
vastu kuumatundlikke materjale, riiet või kardi-
nat.
Ärge kasutage multikeetjat valamu abipinnal.
Kontrollige enne kasutamist, kas multikeetja on 
õigesti kokku pandud. Järgige käesolevas juhen-
dis esitatud suuniseid.
Seade läheb töö käigus kuumaks! Ärge puudu-
tage selle korpust, keedunõud ega metallosi töö 
ajal paljaste kätega, vaid kasutage alati köögi-
kindaid. Ärge kummarduge kaane avamise ajal 
keetja kohale.
Ärge katke töötavat multikeetjat käteräti ega 
muu kattega. Ärge kasutage seadet toiduainete 
ega esemete hoidmiseks.
Veenduge enne seadme puhastamist, et see on 
elektrivõrgust lahti ühendatud. Kasutage puhas-
tamiseks mitteabrasiivseid puhastusvahendeid.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

olulIseD elektrIseaDmete 
kasutamIse turvaeeskIrJaD

Kerige toitejuhe enne kasutamist täiesti lahti.
Elektrilöögi vältimiseks ei tohi keetjat, toitejuhet 
ega -pistikut asetada vette ega muusse vedelikku.
Ärge jätke toitejuhet üle servade rippuma ega 
laske sellel vastu kuuma pinda puutuda ega 
sõlme minna.
Piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega või 
ilma vastava kogemuse või teadmisteta isikud 
(sealhulgas lapsed) ei tohi multikeetjat kasutada 
ilma vastutava isiku järelevalveta.
Kontrollige multikeetjat regulaarselt. Ärge 
kasutage seadet, kui selle toitejuhe, -pistik või 
muu osa on kahjustada saanud, vaid viige see 
kontrolliks ja/või remondiks lähimasse Stollari 
esindusse.
Igasugune teenindus (v.a puhastamine) tuleb 
jätta Stollari volitatud esinduse hooleks.
Multikeetja on mõeldud ainult olmekasutuseks 
ja selle mittesihipärane kasutamine on keelatud. 
Seadet ei tohi kasutada liikuvas transpordiva-
hendis ega veesõidukis. Kasutage keetjat ainult 
siseruumis. Mittesihipärane kasutamine võib 
kaasa tuua trauma.
Elektriseadmete kasutamisel soovitame pai-
galdada täiendavaks kaitseks rikkevoolukaitse 
(kaitselüliti). Soovitame kasutada multikeetja 
toiteahelas mitte üle 30 mA kaitset. Pidage nõu 
elektrikuga.

•
•

•

•

•

•

•

•

olulIseD oHutusmeetmeD
enne seaDme kasutusevÕttu tuleB JuHenD läBI luGeDa  
Ja eDaspIDIseks alles HoIDa.

 
W TÄHeLePANU!
Seade läheb töö ajal kuumaks!



multIkeetJa stollar multI Cooker BmC670 kIrJelDus

��

kaas
ekraaniga juhtpaneel
ärakäiv kauss
auruklapp
lusika / laba hoidik
laba

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lusikas
aurutusnõu
praadimiskorv
mõõduklaas
Jogurtiklaasid
kausi kaas
toitejuhe

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kirjeldus
Stollar Multi Cooker BMC 670

Tootjal on õigus tootearenduse käigus toote disaini, komplekteeritust ja tehnilisi omadusi 
ette teatamata muuta.

1 2 3 4 5

1110

6 7 8 9

13
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MENU

STEWFRYSTEAMBOILSLOW COOK

Porridge

Milk porridge

Rice

Pilaf

Reheat

Soup

Pasta

Sterilization

Sauce

Yoghurt

Meat

Pasteurization

Baby food

Cottage cheese

Pizza

Bread

Preservation

Drinks

Desserts

Jam

Bake

Multi

KEEP WARM

MULTI

TIME
TEMPERATURE

PRESET

START
STOP

��

EE

JuHtpaneel
KEEP WARM - valmisroogade temperatuuri 
hoidmise funktsiooni näidik; soojendusrežiimi 
sisse- ja väljalülitamine.
MULTI – Käsitsivalikud.
TIME - kellaaja, valmistusaja ja kütteelemendi 
temperatuuri sättele lülitamine.

a.

B.
C.

Seadistamisnupud +/- toidu tüübi ja programmi 
valimine, valmistusaja seadistamine, 
kütteelemendi temperatuuri ja viiteajaga 
käivituse seadistamine.
PRESET – valmistamise lõpuaja seadistamine.
MENU – automaatse valmistusprogrammi 
valimine.
START/STOP - seadistatud töörežiimi 
käivitamine ja kellaajasätete salvestamine.

D.

e.
F.

G.

a B C D F GE
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kasutusJuHenD
Stollar Multi Cooker BMC670

enne kasutuselevÕttu
Asetage multikeetja kõvale tasasele horisontaalpin-
nale. Jälgige, et väljuv kuum aur pääseks takista-
mata seadme kaane küljes olevast väljalaskeklapist 
välja ega läheks vastu tapeeti, tekstiilist katteid, 
elektriseadmeid ega muid esemeid, mida kõrge 
niiskus või temperatuur kahjustada võivad.
Kontrollige enne toiduvalmistamist, ega multi-
keetja (sealhulgas kaane) välis- ega sisepindadel 
ole kahjustusi, kriimustusi ega muid defekte. Nõu 
ja küttekeha vahele ei tohi olla jäänud kõrvalisi 
objekte.
Kontrollige, et koostiasinete ja vedelike tase ei üle-
taks maksimutähist “10” ega oleks madalamal kui 
miinimumtähis “2”. Putrude (v.a riisipuder) korral 
on maksimumtähis “8”.

Asetage toiduained ühtlaselt kaussi ja pange 
kauss seadme korpusse. Kontrollige, et kauss 
oleks tihedasti kütteelemendi vastas. 

Aurutamise ja steriliseerimise programmide 
korral valage vesi kaussi nii, et keev vesi ei ulatu 
korvi põhja.  Asetage toiduained korvi ja pange 
korv kaussi.

Sulgege kaas, kuni kuulete klõpsatust. Frittimise 
programmi korral ärge pange kaant peale.

Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.

Kuulete helisignaali, nupu START/STOP val-
gustus hakkab vilkuma ja ekraanile kuvatakse 
kellaaeg.

1.

2.

3.

4.

5.

proGrammI valImIne menüü 
ülaosast

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all MENU-nuppu, 
kuni sümbol (veiseliha) hakkab vilkuma.

Valige nuppude +/- abil toidu tüüp: veiseliha <1>, 
lambaliha <2>, sealiha <3>, linnuliha <4>, mereannid 
<5> või köögiviljad <6>. Valitud toote ikoon hakkab 
vilkuma.

Puudutage MENU-nuppu ja valige nuppude 
+/- abil programm: “Slow cook” <7> (aeglane 
toiduvalmistamine), “Boil” <8 (keetmine), 
“Steam” <9> (aurutamine), “Fry” <0> (frittimine ) 
või “Stew” <-> (hautamine). Valitud programmi 
sümbol hakkab vilkuma ja ekraanile kuvatakse 
programmi vaikimisi valitud tööaeg.

Minge peatüki Valmistusaja seadistamine 
juurde.

proGrammI valImIne menüü 
allosast

Vajutage ootrežiimis (ekraanile kuvatakse hetke 
kellaaeg) MENU-nuppu. Kui menüü ülaosa 
on aktiivne, vajutage ja hoidke 3 sekundit all 
MENU-nuppu, et minna menüü allossa.

Programmi MULTI kiirvalimiseks vajutage 
MULTI-nuppu (programmi näidik vilgub).

Valige nuppudega +/- programm. Ekraanil 
hakkavad vilkuma vastava programmi nimi ja 
vaikimisi valitud valmistusaeg.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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valmIstusaJa Ja temperatuurI  
seaDIstamIne

menu-nupp (menüü)
Vajutage ooterežiimis seda nuppu üks kord, et 
minna menüü allossa (vt Valmistusprogrammide 
tabelit).
Vajutage ja hoidke nuppu all 3 sekundit, et liikuda 
menüü ülaosa ja allosa vahel.
Kui olete menüü ülaosast valinud toote tüübi (seali-
ha, lambaliha jne), vajutage MENU-nuppu, et minna 
programmide valimise juurde (Aeglane toiduval-
mistamine, Keetmine jne).

preset-nupp 
(eelseaDIstusFunktsIoon)
Sellest nupust saab valida valmistamise lõpuaega.
Eelseadistusfunktsiooniga PRESET programmide 
loendit vaata Valmistusprogrammide tabelist.
Enne eelseadistusfunktsiooni PRESET kasutamist 
kontrollige, et kellaaeg oleks seadistatud õigesti.

See funktsioon ei ole saadaval 
programmiga “Riis”; minge sammu 
Funktsiooni PRESET seadistamine 
juurde.
Temperatuurisäte on saadaval 
programmidega “Pitsa”, “Frittimine”, 
“Pastöriseerimine” ja “Multi”.

•

•

märkuseD

Puudutage TIME-nuppu, tunninäit hakkab vil-
kuma. Seadistage nuppude +/- abil valmistusaeg 
tundides.

Puudutage TIME-nuppu, minutinäit hakkab 
vilkuma. Seadistage nuppude +/- abil valmistus-
aeg minutites.

Programmide “Pitsa”, “Pastöriseerimine”, “Fritti-
mine” ja “Multi” korral: puudutage TIME-nuppu 
ja seadistage nuppude +/- abil temperatuur.

tunnI määramIne

Ühendage multikeetja vooluvõrku. TIME-nuppu 
3 sekundit all hoides hakkab ekraanil vilkuma 
minutinäit.

Seadistage nuppude +/- abil aeg tundides.

Puudutage TIME-nuppu, minutinäit hakkab 
vilkuma.

Seadistage nuppude +/- abil aeg minutites.

Kellaaja määramiseks vajutage START/STOP-
nuppu või oodake mõni sekund. Ajanäit lõpetab 
vilkumise ja sisestatud näidud jäävad seadme 
mällu.

Uue kellaaja määramiseks läbige kirjeldatud 
sammud veel kord.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eelseadistatud kellaaja 15:00 korral on 
valitud programmi tööaeg 50 minutit, 
seade jääb eelseadistusrežiimi PRESET 
kuni 14:10 ja seejärel algab toiduvalmis-
tamine.

näIDe

EE

eelseaDIstusFunktsIoonI preset 
seaDIstamIne

Kui soovite toiduvalmistamist alustada 
kohe, minge sammu Valmistusrežiimi 
sisselülitamine juurde.
Eelseadistusfunktsiooniga 
PRESET programmide loendit vt 
Valmistusprogrammide tabelist.

•

•

märkuseD

Puudutage PRESET-nuppu, ekraanile kuvatakse 
näidik <=> ja tunninäit hakkab vilkuma. Seadista-
ge nuppude +/- abil valmistusaja lõpp tundides.

Puudutage TIME-nuppu, minutinäit hakkab vil-
kuma. Seadistage nuppude +/- abil valmistusaja 
lõpp minutites.

1.

2.
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multI-nupp (käsItsIvalIkuD)
See programm on mõeldud erinevate roogade 
valmistamiseks kasutaja poolt sisestatud tempera-
tuuri- ja ajaparameetrite alusel. Tänu MULTI-funkt-
sioonile (käsitsivalikud) asendab multikeetja Stollar 
BMC670 teie köögis tervet rida seadmeid nagu 
praeahi, pliit, fritter, aurukeetja ja paljud muud. 
Saate seadistada kuni kuus valmistusetappi, millest 
igaühel on erinev tööaeg ja kütteelemendi tempe-
ratuur.
Selle nupuga saate programmi MULTI kiirvalida ja 
minna järgmise valmistusetapi juurde (programmi 
seadistamisel).
Temperatuurivahemikku saab muuta 1 °C sammude 
kaupaga vahemikus 30–160 °C.
Ajavahemikku saab muuta vahemikus 10 minutit 
kuni 6 tundi:
minutite intervall – 1 minut,
tundide intervall – 1 tund.

valmIstamIse lÕpetamIne

Toidu valmimisest antakse märku helisignaali-
dega.

Kui valitud programmile on saadaval tem-
peratuuri säilitamise funktsioon ja see ei ole 
keelatud, läheb seade automaatselt temperatuuri 
säilitamise režiimi. Ekraanile kuvatakse tööaeg 
selles režiimis.

Temperatuuri säilitamise režiimi lõpetamiseks 
vajutage START/STOP-nuppu.

Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

Avage nupuvajutusega kaas. Pange kätte 
pajakindad ja võtke kauss välja, hoides seda 
käepidemetest.

1.

2.

3.

4.

5.

Seadmes saab valmis toitu soojas hoida 
kuni 24 tundi, aga siiski ei ole soovitatav 
toitu pikemaks ajaks kaussi jätta, sest 
see võib rikneda.
Ärge kasutage temperatuuri säilitamise 
funktsiooni toodete soojendamiseks.

•

•

märkuseD

keep Warm nupp (valmIsrooGa-
De temperatuurI HoIDmIse 
FunktsIoon)
See funktsioon käivitub automaatselt koos valitud 
valmistusprogrammiga ja hoiab toitu pärast valmis-
tusprogrammi lõppu 24 tundi soojas (70°- 75°C).
Kui see funktsioon on sisse lülitatud, läheb seade 
pärast programmi lõppemist automaatselt tempe-
ratuuri hoidmise režiimi. Temperatuuri hoidmise 
funktsiooniga programmide loendit vaata Valmis-
tusprogrammide tabelist.
Pärast programmi käivitamist puudutage nuppu, et 
temperatuuri hoidmise funktsioon keelata.
Funktsiooni lubamiseks vajutage veel kord nuppu.

valmIstusrežIImI sIsselülItamIne

Puudutage START/STOP-nuppu. Kui olete 
seadistanud eelseadistusfunktsiooni PRESET ja 
lülitate seadme sisse, läheb seade ooterežiimi.
Viiteaja lõppemisel hakkab seade kuumuta-
ma, kuulete helisignaali ja sümbol <=> kustub 
ekraanilt. Toiduvalmistamise ajal (kui kütteele-
ment töötab) kuvatakse ekraanile sümbol </> 
ja programmi lõpuni jäänud aeg. Programmi 
lõppemisel läheb sümbol </> täielikult värvi täis 
ja kustub seejärel.

Kui soovite seadme viiteajaga režiimis olemisel 
või toiduvalmistamise ajal välja lülitada, vajuta-
ge START/STOP-nuppu.

valmIstusaJa Ja temperatuurI 
muutmIne seaDme kasutamIse aJal
Valmistusaega ja temperatuuri saab seadme 
kasutamise ajal muuta. See funktsioon on saadaval 
programmidega “Pitsa”, “Pastöriseerimine”, “Fritti-
mine” ja “Multi”.

Järgige peatükis Valmistusaja ja temperatuuri 
seadistamine toodud juhiseid.

 Vajutage START/STOP-nuppu või oodake 10 
sekundit, et sätted salvestada.

1.

2.

1.

2.
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proGrammI multI seaDIstamIne

Vajutage MULTI-nuppu, selle valgustus ja esi-
mese valmistusetapi näidik süttivad.

Valige -/+ abil temperatuur.

Vajutage TIME-nuppu. Valige -/+ abil valmis-
tusaeg.

Vajutage MULTI-nuppu, et minna järgmise val-
mistusetapi juurde (vastav sümbol süttib).

Korrake samme 2-4, et seadistada soovitud hulk 
valmistusetappe.

Programm MULTI on mõeldud neile, kellel on 
kokanduses juba piisavalt kogemusi.
Toiduretsepte leiate retseptiraamatust (seadmega 
kaasas). Kõik retseptid on ainult soovituslikud. 
Kogused ja proportsioonid võivad varieeruda 
sõltuvalt toidu iseärasustest ja seadme kõrgusest 
merepinnast.

1.

2.

3.

4.

5.

EE

Jälgige toidu valmimist ja lülitage seade 
välja, kui toit on valmis. Ärge jätke 
seadet järelevalveta.
Ärge avage seadme kaant programmi 
“Küpsetised” tööajal.
Programmi “Frittimine” korral toimib 
seade samaaegselt pliidina ja vajalik on 
pidev järelevalve.
Pange seadmele alati kaas peale (v.a 
programmi “Frittimine“ korral).
Toidu põhjakõrbemise vältimiseks 
lülitage temperatuuri hoidmise 
funktsioon välja kohe, kui programm 
“Küpsetised” on lõppenud.

•

•

•

•

•

olulIne!

 
W TÄHeLePANU!
Ärge liigutage multikeetjat programmide 
“Jogurt” ja “Kohupiim” tööajal oma kohalt.

soovItuslIk temperatuurIvalIk proGrammI multI puHul

Töötem-
peratuur Valmistussoovitus (vt retseptiraamatut)

40°C Jogurti tegemiseks ja taina kergitamiseks
60°C Aeglaseks toiduvalmistamiseks, pastöriseerimiseks ning rohelise tee ja lastetoidu jaoks
80°C Aeglaseks toiduvalmistamiseks, kohupiima ja hõõgveini valmistamiseks
100°C Besee ja moosi jaoks
120°C Koodi ja hautatud liha jaoks
140°C Suitsutamiseks, valmistoitude praadimisel krõbeda kooriku saamiseks
160°C Friikartulite jaoks
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valmIstusproGrammIDe taBel

programm
vaikimisi 

valitud aeg 
(tunnid)

valmistusaeg 
(tunnid) eelseadistus temperatuuri 

hoidmine

valmistusaja 
muutmine 

seadme kasu-
tamise ajal

menüü ülaosa
slow cook <7 (aeglane toiduvalmistamine)
veiseliha <1> 4:00

1:00 – 6:00

+ + +
lambaliha <2> 4:00 + + +
sealiha <3> 4:00 + + +
linnuliha <4> 3:00 + + +
mereannid <5> 1:00 + + +
köögiviljad <6> 1:00 + + +
Boil <8> (keetmine)
veiseliha <1> 0:30

0:05 – 5:00
+ + +

lambaliha <2> 0:30 + + +
sealiha <3> 0:30 + + +
linnuliha <4> 0:25

0:05 – 2:00
+ + +

mereannid <5> 0:25 + + +
köögiviljad <6> 0:15 + + +
steam <9> (aurutamine)
veiseliha <1> 0:30

0:05 – 5:00
+ + +

lambaliha <2> 0:30 + + +
sealiha <3> 0:30 + + +
linnuliha <4> 0:25

0:05 – 2:00
+ + +

mereannid <5> 0:25 + + +
köögiviljad <6> 0:15 + + +
Fry <0>  (frittimine) 135°C – 150°C
veiseliha <1> 0:30

0:05 – 1:00

— — +
lambaliha <2> 0:30 — — +
sealiha <3> 0:30 — — +
linnuliha <4> 0:25 — — +
mereannid <5> 0:25 — — +
köögiviljad <6> 0:15 — — +
stew <-> (hautamine)
veiseliha <1> 0:40

0:15 – 4:00

+ + +
lambaliha <2> 0:40 + + +
sealiha <3> 0:40 + + +
linnuliha <4> 0:30 + + +
mereannid <5> 0:30 + + +
köögiviljad <6> 0:15 + + +
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programm
vaikimisi 

valitud aeg 
(tunnid)

valmistusaeg 
(tunnid) eelseadistus temperatuuri 

hoidmine

valmistusaja 
muutmine 

seadme kasu-
tamise ajal

menüü allosa

porridge (puder) 0:20 0:20 – 1:10 + + +
milk porridge 
(piimaga puder) 0:20 0:20 – 1:10 + + +

rice (riis) puudub puudub + + —
pilaf (pilaff) 0:30 0:20 – 2:00 + + —
reheat 
(soojendamine) 0:30 0:15 – 1:00 + — +

soup (supp) 1:00 0:30 – 4:00 + + +
pasta (pasta) 0:25 0:15 – 0:40 + + +
sterilization 
(steriliseerimine) 0:20 0:15 – 1:00 + + —

sauce (kaste) 0:05 0:05 – 0:30 — + —
Yoghurt (jogurt) 4:00 04:00 – 12:00 — — +
meat (liha) 2:00 1:00 – 8:00 — — +

pasteurization 
(pastöriseerimine) 
90°C – 140°C

0:20 0:15 – 1:00 + + +

Baby food 
(lastetoit) 0:30 0:15 – 2:00 — + +

Cottage cheese 
(kohupiim) 1:00 1:00 – 5:00 — — —

pizza (pitsa) 
130°C – 150°C 0:30 0:30 – 1:00 — + +

Bread (leib) 1:00 0:30 – 2:00 — — —
preservation 
(konserveerimine) 0:20 0:15 – 3:00 + — —

Drinks (dzērieni) 0:10 0:05 – 0:40 + + —
Desserts 
(magustoidud) 0:20 0:15 – 2:00 + — +

Jam (moos) 0:20 0:15 – 4:00 — — +
Bake (küpsetised) 0:20 0:15 – 2:00 — + —

multI 
(käsitsivalikud) 
30°C – 160°C

0:30 0:10 – 6:00 + + +
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proGramm  “rICe”
Kasutatakse riisi-, tatra- ja sõmera kruubipudru 
valmistamiseks. Selle funktsiooni korral 
seadistatakse valmistusaeg automaatselt. 
Järgmistes tabelites on mõõtevahendina kasutatud 
multikeetjaga kaasasolevat mõõteklaasi.

Sisepinna kahjustamise vältimiseks ärge 
peske riisi ega muid toiduaineid keetja 
kausis.

nÕuanne

Multikeetjaga kaasasoleva mõõteklaasi 
puhul ei ole tegemist standardse 
meetermõõdustikus mõõteklaasiga. 
Üks multikeetja mõõteklaas võrdub 
150 g keetmata riisi või 180 ml veega. 
(Standardne meetermõõdustikus 
mõõteklaas võrdub 200 g keetmata 
riisiga). Kui teie mõõteklaas peaks kaotsi 
minema, kasutage teist klaasi, säilitades 
sama toiduainete suhte:
Valge riis = 1 mõõteklaasitäis riisi  
+ 1 mõõteklaasitäis vett
Pruun riis = 1 mõõteklaasitäis riis  
+ 1 1/2 mõõteklaasitäit vett

märkus

VALGE RIIS

Toores riis Külm vesi Ligikaudne 
valmimisaeg Keedetud riisi kogus

Mõõteklaasid Mõõteklaasid Minutit Mõõteklaasid
2 2 10 – 12 5
4 4 12 – 15 9
6 6 15 – 20 15
8 8 20 – 25 16

PRUUN RIIS

Toores riis Külm vesi Ligikaudne 
valmimisaeg Keedetud riisi kogus

Mõõteklaasid Mõõteklaasid Minutit Mõõteklaasid
2 3 25 – 30 5
4 6 30 – 40 10
6 9 40 – 45 15

Pehmema riisi saamiseks lisage veidi 
vett.
Mõned riisisordid (näiteks arborio, 
muud lühiteralised sordid, segud 
metsiku riisiga) nõuavad rohkem vett. 
Järgige pakendil olevaid juhiseid või 
kasutage tabelis pruuni riisi kohta 
antud soovitusi.

•

•

nÕuanne
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muuD rIIsIlIIGID

pikantne riis
Valmistage riis multikeetjas retsepti järgi, 
asendades vee sama koguse kana-, looma- või 
juurviljapuljongiga.

magus riis
Valmistage riis multikeetjas retsepti järgi, 
asendades pool vett õuna-, apelsini- või 
ananassimahlaga. Põhjakõrbemise vältimiseks ei 
soovitata keeta riisi piima ega koorega.

safranriis
Lisage riisi valmistades igale 2 mõõteklaasitäiele 
veele ¼ teelusikatäit safranipulbrit. Segage 
hoolikalt läbi! Edasi toimige tabelis valge riisi kohta 
antud soovituste kohaselt.

arborio
Arborio on sageli risoto valmistamiseks kasutatava 
lühiteralise riis liik. Kasutage tabelis pruuni riisi 
kohta antud soovitusi.

Jasmiinriis
Jasmiinriis on aromaatse pikateralise riisi liik. 
Järgige tabelis valge riisi kohta antud soovitusi.

Basmatiriis
India basmatiriis on aromaatse pikateralise riisi liik. 
Järgige tabelis valge riisi kohta antud soovitusi.

metsik riis
Puhast metsikut riisi ei soovitata suure veetarbe 
pärast multikeetjas valmistada, kuid seda võib teha 
valge või pruuni riisiga segatuna.

suširiis
Suširiis on jaapani köögis kasutatav lühiteraline 
riis. Kasutage valmistamisel tabelis pruuni riisi 
kohta antud soovitusi.

proGramm “sloW Cook”
Aeglane toiduvalmistamine kujutab endast ühte 
parimat sooja toidu valmistamise viisi. Aeglaseks 
valmistamiseks sobib peaaegu iga retsept – võtke 
lihtsalt kaks korda vähem vedelikku ja pikendage 
valmistusaega.

toIDuaInete tÖÖtlemIne enne 
aeGlast valmIstamIst

liha
Kasutage ainult värsket liha. Eemaldage nähtav 
rasv. Võimaluse korral kasutage ilma nahata 
kanaliha, sest hautamise käigus tekib sulanud 
rasvast vedelikku juurde.
Küpsetamiseks lõigake lihakuubikud 4–5 cm 
suuruseks. Aeglane valmistamine võimaldab 
kasutada kõvemaid tükke. Liha võib valmistada 
koos kontidega – see annab toidule lisaaroomi 
ja aitab säilitada liha pehmust. Mahlasuse 
säilitamiseks võib liha eelnevalt pannil praadida. 
Nii väheneb ühtlasi ka rasvasisaldus.

Juurviljad
Juurvili lõigatakse ühtlase valmimise tagamiseks 
ühesuurusteks tükkideks. Juurviljad valmivad 
tavaliselt kauem kui liha, seetõttu asetatakse 
need kausi põhja. Enne aeglast valmistamist 
võib juurvilju 2–3 minutit kaane all praadida. 
Külmutatud juurviljad tuleb enne teistele 
toiduainetele lisamist üles sulatada.

EE
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proGramm “mIlk porrIDGe”
Programm piimaga puder on mõeldud pudru 
valmistamiseks väherasvase pastöriseeritud 
piimaga. Piima ülekeemise vältimiseks ja 
soovitud tulemuse saavutamiseks soovitame enne 
toiduvalmistamist pesta täisteravilju (riis, tatar, 
hirss jms) seni, kuni vesi jääb puhtaks;

määrige multikeetja kauss võiga kokku;
pidage retseptis antud kogustest rangelt kinni 
(kogust võib vähendada või suurendada ainult 
proportsionaalselt);
täispiima kasutamisel lahjendage seda 
vahekorras 1:1 joogiveega.
Piima ja kruupide omadused võivad sõltuvalt 
päritolukohast ja tootjast erineda, seega võivad 
ka tulemused olla erinevad.

Koostisosade koguse ja valmistusaja valimisel 
lähtuge retseptist.

lastetoIDu valmIstamIne 
Multikeetja Stollar BMC670 hõlbustab paljude 
lapse toitmise ja hooldamisega seotud probleemide 
lahendamist tema kasvamise ja arengu erinevatel 
etappidel.
Lisatoidu puhul on tegemist imiku jaoks uue 
toiduga, mis asendab alguses ühte ja hiljem juba 
mitut toidukorda. Lisatoiduks võib sõltuvalt 
vanusest olla mitmesugused püreed, pudrud, keefir, 
jogurt, riivitud liha ja kala. 

4-6 kuud
Ühest koostisainest koosnevad juur- ja 
puuviljapüreed kabaktšokist, lillkapsast, õunast, 
pirnist, mitmesugused mahlad.

6-8 kuud
Juurviljapüreed kapsast, kõrvitsast, porgandist, 
punapeedist koos riivitud liha- ja kalalisandiga; 
puuviljapüree, kohupiim, keefir, jogurt, puder.

•
•

•

•

8-12 kuud
Mitmest koostisainest koosnevad puu- ja 
juurviljapüreed kartulist, tomatist, rohelisest 
hernest koos riivitud liha- ja kalalisandiga; puder, 
kohupiim, keefir, jogurt, juurviljapuljongiga supid.

Juur- ja puuviljapüreed
Püree võib koosneda nii ühest kui ka mitmest 
koostisainest (ühest juur- või puuviljaliigist või 
mitme liigi segu). Alustatakse ühe koostisainega 
tootest.

piimaga ja piimata pudrud
Putru peetakse imiku jaoks üheks kõige 
kasulikumaks toiduks, mille toiteväärtus sõltub 
teravilja liigist ja terade töötlemise tehnoloogiast. 
Erinevate näitajate kokkuvõttes on esikohal tatar 
ja kaer, mis sisaldavad kõige rohkem kiudaineid, 
valku, rasva, vitamiine ja mineraalsooli.

Jogurtid
Jogurt kujutab endast kogu maailmas tuntud 
kasulikku ja populaarset hapupiimatoodet. Lapsele 
võib jogurtit anda juba 6. elukuust. Multikeetja 
Stollar BMC670 programmi “Joghurt” abil saab 
valmistada mitmesuguseid maitsvaid ja kasulikke 
jogurteid. 

supid
Lapse organismile on väga kasulikud 
mitmesugused leemed, supid ja puljongid, mis 
on kergesti omastatavad, reguleerivad vee ja 
soola tasakaalu, on vitamiinirikkad ja kõrge 
toiteväärtusega. Neid võib lapsele andma 
hakata juba 8. elukuust. Lastele mõeldud 
supi- ja puljongiretseptid leiate kaasasolevast 
retseptiraamatust.

W TÄHeLePANU!
Eelnevalt esitatud teave on informatiivne. Enne 
lisatoidu andmist ning lastemenüü segude ja 
toiduainete valimist tuleb kindlasti nõu pidada 
lastearsti või dietoloogiga.
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erInevate toIDuaInete aurutamIse aeG

Toiduaine Kaal / kogus Vee kogus Toidu- 
valmistamise aeg

Sea- / loomafilee (kuubikud 1,5 × 1,5 cm) 500 g 0,5 l 20–30 min

Lambafilee (kuubikud 1,5 × 1,5 cm) 500 g 0,5 l 30 min

Kanafilee (kuubikud 1,5 × 1,5 cm) 500 g 0,5 l 15 min

Frikadellid 180 g (6 tk) 0,5 l 10–15 min 

Kotletid 450 g (3 tk) 0,5 l 10–15 min

Kala (filee) 500 g 0,5 l 10 min

Salatikrevetid (puhastatud, keedetud ja külmutatud) 500 g 0,5 l 5 min

Kartul (kuubikud 1,5 × 1,5 cm) 500 g 0,5 l 20 min

Kartul (terve) 600 g (4 tk) 0,5 l 35–40 min

Porgand (kuubikud 1,5 × 1,5 cm) 500 g 0,5 l 30 min

Punapeet (kuubikud 1,5 × 1,5 cm) 500 g 0,5 l 1 tund 20 min

Suvikõrvits (viilutatud) 350 g 0,5 l 15 min

Brokoli 250 g 0,5 l 10 min

Juurviljad (värskelt külmutatud) 500 g 0,5 l 15 min

Muna aurutamine 3 tk 0,5 l 10 min

Arvestage, et tegemist on soovitustega. Tegelik aeg võib soovitatust erineda, sõltudes 
konkreetse toiduaine kvaliteedist ja teie maitse-eelistustest.

märkus
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seaDme HoolDamIse Ja puHastamIse 
JuHIseD 
Enne seadme puhastama hakkamist tuleb see 
vooluvõrgust lahti ühendada ja lasta täielikult 
jahtuda. Kasutage pehmet riiet ja mitteabrasiivset 
nõudepesuvahendit. Soovitame keetjat puhastada 
kohe pärast kasutamist. Enne esmakordset 
kasutuselevõttu või valmistamisel tekkinud 
lõhna eemaldamiseks soovitame keeta seadmes 
programmiga “Steam” <9> (aurutamine) pool 
sidrunit.
Ärge kasutage kareda või abrasiivse pinnaga 
käsna, abrasiivosakestega puhastusvahendeid ega 
tugevatoimelisi lahusteid (bensiin, atsetoon jne).

korpuse puHastamIne 
Vajadusel hooldage ja puhastage multikeetja 
korpust vastavate juhiste kohaselt.

kausI puHastamIne 
Puhastada soovitatakse pärast iga kasutuskorda 
hooldamise ja puhastamise juhiste kohaselt. Kausi 
võib panna nõudepesumasinasse. Puhastamise 
lõpus tuleb multikeetja pealispind kuivaks pühkida. 

sIsemIse alumIInIumkaane 
puHastamIne
Avage seadme kaas.

Avamiseks suruge kahte kaane siseküljel olevat 
plastmassfiksaatorit korraga kokku. 

Aluse küljest eraldamiseks tõmmake sisemist 
alumiiniumkaant jõudu kasutamata veidi enda 
poole.

Pühkige mõlema kaane pind niiske lapi 
või salvrätiga puhtaks, vajadusel kasutage 
nõudepesuvahendit. 

Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras: 
pange sisemine alumiiniumkaas ülemistesse 
soontesse ja alumise kaane külge. Suruge kergelt 
fiksaatoritele, kuni kostub klõpsatus. Sisemine 
alumiiniumkaas peab kinnituma kindlalt.

1.

2.

3.

4.

HoolDamIne
Stollar Multi Cooker BMC 670
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laHtIvÕetava auruklapI 
puHastamIne 
Auruklapp asub seadme ülemise kaane küljes.

Võtke auruklapi korpus ettevaatlikult enda poole 
tõmmates ära.

Keerake korpuse siseküljel olevat auruklapi 
fiksaatorit  (asub kahe tiiviku vahel) korpuse 
serva suunas.

Avage fiksaatorit kinni hoides auruklapi korpus 
ja võtke see seadme küljest ära.

Võtke kummist klapp ettevaatlikult kaane küljest 
ära ning peske klapp, kaas ja korpus hooldamise 
ja puhastamise juhiste kohaselt puhtaks.

TÄHeLePANU!
Kummist klapi deformeerumise vältimiseks ei 
tohi seda väänata ega tirida.

1.

2.

3.

4.

Auruklapi kokkupanek toimub vastupidises 
järjekorras. Pange kummist klapp kaane külge, 
kaane hinged korpuse küljes olevate haakide 
külge, sulgege kaas ja fikseerige klapikorpuse 
külge. Auruklapi korpust seadme kaane külge 
pannes peab väljavõtmise jaoks mõeldud nukk 
olema tagapool.

konDensaaDI eemalDamIne
Toiduvalmistamise ajal võib moodustuda 
kondensaat, mis antud mudeli puhul koguneb 
spetsiaalsesse kausi ümber jooksvasse renni. 
Kondensaadi saab hõlpsasti köögisalvräti abil 
eemaldada.
Sisemist kaant ja auruklappi soovitatakse 
puhastada pärast iga kasutuskorda.

5.

EE

1. 2.



proBleemID seaDme tÖÖs

��

proBleemID seaDme tÖÖs
Stollar Multi Cooker BMC 670

aurutamIne

proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

toiduaine ei 
valmi (jääb 
tooreks)

Ei peetud kinni 
toiduvalmistamise 
temperatuurist. Kaas oli 
toiduvalmistamise ajal lahti või ei 
olnud korralikult suletud.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage need. 
Aurutamise ajal ei soovitata kaant sageli avada.

Ei peetud kinni 
toiduvalmistamise 
temperatuurist. Kauss ei olnud 
korralikult küttekeha vastas.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage need. 
Kaussi multikeetjasse pannes kontrollige, et kauss 
ei oleks viltu ja puutuks tihedasti küttekeha vastu.

Valmistusaeg on vale. Järgige tabelis (lk 59) või retseptiraamatus 
antud valmistusaega. Retseptiraamatus antud 
valmistusaeg on meie kokkade poolt hoolikalt 
valitud, võttes arvesse kasutatavat mahtu ja 
koostisosade liiki, samuti antud multikeetja mudeli 
eripära.

Koostisosad on valesti valitud. Kasutage valitud retseptis mainitud koostisosi või 
järgige tabelis (lk 59) toodud valmistusaegu.

Koostisosade mõõdud on 
suuremad kui retseptis näidatud.

Järgige retseptiraamatu soovitusi. Valmistusaeg 
sõltub toiduainete suurusest või lõikamisviisist.

Vedelikku on vähe. Valage kaussi retseptis märgitud vedelikukogus. 
Kontrollige töö käigus veetaset.

toit kees üle. Toiduaine liik on vale. Kasutage retseptis märgitud koostisosi või järgige 
tabelis (lk 59) toodud valmistusaegu.

Koostisosade mõõdud on 
väiksemad kui retseptis antud.

Järgige retseptiraamatu soovitusi. Valmistusaeg 
sõltub toiduainete suurusest või lõikamisviisist.

Valmistusaeg on valesti valitud. Järgige tabelis (lk 59) või retseptiraamatus 
ettenähtud valmistusaegu. Retseptiraamatus antud 
valmistusaeg on meie kokkade poolt hoolikalt 
valitud, võttes arvesse kasutatavat mahtu ja 
koostisosade liiki, samuti antud multikeetja mudeli 
eripära.
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praaDImIne

proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

toit kõrbeb 
põhja.

Koostisosad ei ole segunenud. Lugege retsept tähelepanelikult läbi ning teostage 
kõik antud toidu puhul ettenähtud etapid ja 
toimingud.Kauss on määrimata või toitu 

valmistati ilma õlita.

Toiduainet on lisatud vähem kui 
retseptis ette nähtud.

Kausis võib olla toidujääke või 
põhjakõrbemisvastane kate on 
vigastatud.

Kontrollige enne toiduvalmistamise algust, kas 
kauss on puhas ja põhjakõrbemisvastane kate ilma 
defektideta.

toit ei saa 
valmis (jääb 
tooreks).

Ei järgitud toiduvalmistamise 
temperatuuri. Kauss ei olnud 
korralikult küttekeha vastas.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage need. 
Pange kauss enne toiduvalmistamist seadmesse 
ja kontrollige, et kauss ei oleks viltu ega tihedasti 
küttekeha vastas.

Toiduainet või õli on liiga palju. Järgige retseptiraamatus ettenähtud valmistusaegu. 
Retseptiraamatus märgitud valmistusaeg on meie 
kokkade poolt hoolikalt valitud, võttes arvesse 
kasutatavat mahtu ja koostisosade liiki, samuti 
antud multikeetja mudeli eripära.

Niiskust on liiga palju. Järgige retseptiraamatus antud soovitusi. Ärge 
sulgege praadimise ajal multikeetja kaant, kui see ei 
ole retseptis spetsiaalselt ette nähtud.

toit kaotas 
toidu-
valmistamise 
ajal 
ettenähtud 
kuju.

Sage segamine. Lugege tähelepanelikult retsepti ja teostage kõik 
antud roa puhul nõutud etapid ja toimingud.

Niiskust on liiga palju. Järgige retseptiraamatus toodud soovitusi. Ärge 
sulgege praadimise ajal multikeetja kaant, kui see ei 
ole retseptis spetsiaalselt ette nähtud.

Koostisosade suhe ei ole õige. Järgige retseptiraamatus toodud soovitusi.

EE
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HautamIne

proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

toit kõrbeb 
põhja.

Toitu on retseptis ettenähtust 
vähem.

Lugege tähelepanelikult retsepti ja teostage kõik 
antud roa puhul nõutud etapid ja toimingud.

Niiskust on liiga vähe. Pidage kinni retseptis toodud valmistusajast. 
Hautamise käigus ei soovitata kaant avada.

Valmistusaeg on valesti valitud. Lühendage valmistusaega. Järgige retseptis toodud 
valmistusaega.

Kausis võib olla toidujääke või 
põhjakõrbemisvastane kate on 
vigastatud.

Kontrollige enne toiduvalmistamise algust, kas 
kauss on puhas ja põhjakõrbemisvastane kate ilma 
defektideta.

toit ei saa 
valmis (jääb 
tooreks).

Valmistustemperatuur 
on liiga madal. Kaas on 
toiduvalmistamise ajal lahti 
ununenud või polnud korralikult 
suletud.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage nad. 
Toiduvalmistamise ajal ei soovitata kaant sageli ära 
võtta.

Ei järgitud toiduvalmistamise 
temperatuuri. Kauss ei olnud 
korralikult küttekeha vastas.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage need. 
Pange kauss enne toiduvalmistamist seadmesse 
ja kontrollige, et kauss ei oleks viltu ega tihedasti 
küttekeha vastas.

Toiduainete algkogus on liiga 
suur.

Järgige retseptiraamatus ettenähtud valmistusaegu. 
Retseptiraamatus antud valmistusaeg on meie 
kokkade poolt hoolikalt valitud, võttes arvesse 
kasutatavat mahtu ja koostisosade liiki, samuti 
antud multikeetja mudeli eripära.

Toiduaine ei sobi hautamiseks. Kasutage ainult retseptis näidatud koostisosi.

Valmistusaeg on vale. Pikendage toiduvalmistamise aega. Järgige 
retseptis näidatud aega.

toit kaotab 
valmistamise 
ajal lõigatud 
kuju.

Sage segamine. Lugege tähelepanelikult retsepti, teostage kõik 
antud roa puhul ettenähtud etapid ja toimingud.

Niiskust on liiga palju (palju 
vedelikku).

Lisage vähem vedelikku. Järgige retseptis 
ettenähtud koostisosade suhet.

Toiduvalmistamise aeg on valesti 
valitud.

Lühendage valmistusaega. Järgige retseptis 
märgitud valmistusaega.

Toiduaine liik on vale. Kasutage ainult retseptis ettenähtud koostisosi.

Koostisosade suhe on vale. Järgige retseptiraamatus toodud soovitusi.
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keetmIne

proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

toit keeb üle. Piimaga pudru keetmisel keeb 
piim üle.

Piimaga pudru keetmisel võib piim üle keeda. 
See on seotud piima tootjast sõltuva kvaliteedi 
ja omadustega. Selle ennetamiseks soovitame 
kasutada kuni 2,5% rasvasisaldusega kõrgpastöri-
seeritud piima. Vajadusel võib piimale lisada natuke 
joogivett. Kui piimaga pudru keetmine programmi 
“Milk Porridge” abil ei õnnestu, võib putru keeta 
programmi MULTI abil temperatuuril 95°C.

Koostisosad olid enne keetmist 
töötlemata või valesti töödeldud 
(halvasti pestud vms).

Järgige retseptiraamatus antud soovitusi 
toiduainete esialgse töötlemise kohta enne nende 
kuumtöötlemist.

Koostisosade suhe on vale. Järgige rangelt retseptiraamatus antud soovitusi.

Toiduaine liik on vale. Kasutage ainult retseptis ettenähtud koostisosi.

toit ei saa 
valmis (jääb 
tooreks).

Valmistustemperatuur 
on liiga madal. Kaas on 
toiduvalmistamise ajal lahti 
ununenud või polnud korralikult 
suletud.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage need. 
Toiduvalmistamise ajal ei soovitata kaant sageli ära 
võtta.

Valmistustemperatuur on liiga 
madal, kauss ei olnud tihedasti 
küttekeha vastas.

Kontrollige, ega kaane ja multikeetja korpuse vahel 
ole kõrvalisi esemeid ja vajadusel eemaldage need. 
Enne toiduvalmistamist kaussi seadmesse pannes 
kontrollige, et kauss ei oleks viltu ja et see oleks 
tihedasti küttekeha vastas.

Tegemist on kõrgendatud 
happesusega toiduainega, 
koostisosad ei olnud enne 
keetmist töödeldud või olid 
valesti töödeldud (halvasti 
pestud, läbi praadimata vms).

Järgige retseptiraamatus antud soovitusi 
toiduainete esialgse töötlemise kohta enne 
termilist töötlemist ja koostisosade lisamise kohta 
toiduvalmistamise käigus.

Valmistusaeg ei ole piisav või 
toiduainete suhe on soovitatust 
suurem.

Järgige retseptiraamatus ettenähtud valmistusaegu. 
Retseptiraamatus antud valmistusaeg on meie 
kokkade poolt hoolikalt valitud, võttes arvesse 
kasutatavat mahtu ja koostisosade liiki, samuti 
antud multikeetja mudeli eripära.

toit kõrbeb 
põhja.

Vedelikku on vähe (suhtest ei 
peetud kinni).

Soovitame järgida retseptis ettenähtud vedeliku ja 
põhitoiduaine suhet.

Toiduaineid on pandud vähem 
kui retseptis ette nähtud.

Kausis võib olla toidujääke või 
põhjakõrbemisvastane kate on 
vigastatud.

Kontrollige enne toiduvalmistamise algust, kas 
kauss on puhas ja põhjakõrbemisvastane kate ilma 
defektideta.

EE
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proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

toit keeb üle. Valmistusaeg on valesti 
valitud või toiduainete suhe on 
ettenähtust väiksem.

Järgige retseptiraamatus ettenähtud valmistusaegu. 
Retseptiraamatus antud valmistusaeg on meie 
kokkade poolt hoolikalt valitud, võttes arvesse 
kasutatavat mahtu ja koostisosade liiki, samuti 
antud multikeetja mudeli eripära.

Valmistoit oli pärast 
toiduvalmistamist liiga kaua 
automaatse soojenduse režiimis.

Järgige antud retsepti puhul ettenähtud nõuandeid 
ja soovitusi.

küpsetamIne

proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

toit kõrbeb 
põhja (tainas 
kõrbeb kausi 
põhja külge).

Toidu üldkogus on retseptis 
soovitatust väiksem.

Teostage kõik retseptis kirjeldatud ja antud toidu 
puhul ettenähtud etapid ja toimingud.

Valitud on liiga pikk 
valmistusaeg.

Kauss jäi määrimata. Lugege retsept tähelepanelikult läbi ning teostage 
kõik antud toidu puhul ettenähtud etapid ja 
toimingud.

Valmistusaeg on valesti valitud. Lühendage valmistusaega. Järgige retseptis antud 
valmistusaega.

Kausis võib olla toidujääke või 
põhjakõrbemisvastane kate on 
vigastatud.

Kontrollige enne toiduvalmistamise algust, kas 
kauss on puhas ja põhjakõrbemisvastane kate ilma 
defektideta.

toit on 
niiske.

Koostisosad on valesti lisatud. Lisakomponendid võivad eraldada liigset niiskust. 
Kasutage ainult retseptis ettenähtud koostisosi.

Toit on jäänud pärast 
küpsetamist liiga kauaks suletud 
seadmesse.

Soovitame võtta küpsetise multikeetjast välja kohe 
pärast valmistamist või sisselülitatud automaatse 
soojenduse puhul jätta sinna vaid lühikeseks ajaks.

tainas ei 
küpsenud 
läbi.

Toiduainete üldkogus on 
retseptis ettenähtust suurem.

Kasutage ainult soovitatud toiduaineid. Järgige 
täpselt retseptis ettenähtud suhet ja toimingute 
järjekorda.

Koostisosad on valesti ette 
valmistatud ja sisse pandud. Vale 
segamine.

Kasutatud on sobimatuid 
koostisosi.

Valmistustemperatuur on liiga 
madal, kausi ja küttekeha vahel 
puudub korralik kontakt.

Kontrollige enne toiduvalmistamist kaussi 
multikeetjasse asetades, et kauss ei oleks viltu ja see 
oleks tihedasti küttekeha vastas.

Toiduaine liik on vale. Kasutage ainult retseptis ettenähtud koostisosi.

Koostisosade suhe on vale. Järgige retseptiraamatus antud soovitusi.



proBleemID seaDme tÖÖs
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proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

küpsetis ei 
ole kerkinud.

Munad ei ole suhkruga 
korralikult vahule hõõrutud.

Järgige toiduvalmistamise ajal täpselt retseptis 
ettenähtud toimingute järjekorda. Kasutage ainult 
soovitatud toiduaineid. Lisakomponendid võivad 
eraldada liigset niiskust.Tainas on liiga kaua 

kergitusainega seisnud.

Jahu on jäänud läbi sõelumata.

Tainas on halvasti  segatud.

Koostisosad on valesti lisatud.

Kasutatud on sobimatut retsepti.

proBleemID Ja nenDe kÕrvalDamIne

proBleem vÕImalIkuD pÕHJuseD kÕrvalDamIne

seade ei 
lülitu sisse.

Toide puudub. Kontrollige, kas seade on vooluvõrku ühendatud.

Kontrollige, kas kontakt on terve ja voolu all.

toit valmib 
liiga kaua.

Toitepinge häire. Kontrollige võrgupinget.

Kausi ja küttekeha vahele on 
sattunud kõrvaline ese.

Kõrvaldage kõrvaline ese.

Kauss on multikeetjas viltu. Pange kauss otse.

Küttekeha on määrdunud. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda. 
Puhastage küttekeha.

EE



ПРеДсТАВЛяем Stollar Multi Cooker BMC 670
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Мультиварка Stollar BMC670 — это современное многофункциональное устройство для приготовления 
пищи, в котором новейшие разработки в области бытовой техники для кухни совмещены с идеей о здоро-
вом питании. Данная модель полностью отвечает запросам самых взыскательных потребителей и соответс-
твует уровню современной жизни.

Мультиварка Stollar BMC670 легко заменяет многие устройства для приготовления пищи и экономит 
пространство на кухне. Трехмерный нагрев чаши при приготовлении пищи позволяет равномерно распре-
делять тепло по всему объему чаши и помогает сохранять полезные свойства продуктов. Функциональные 
возможности мультиварки дополнены режимами отложенного старта и автоподогрева блюда.

Процесс приготовления в мультиварке полностью автоматизирован. 52 автоматических программ позволя-
ют готовить блюда из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, вегетарианскую еду, варить каши, супы, гарниры, 
макароны, плов, жарить во фритюре, делать йогурты, тесто, фондю, готовить выпечку, джемы, варенья, 
десерты, компоты и многие другие блюда. 

Мультиварку Stollar BMC670 по достоинству оценили и рекомендуют профессиональные повара.



РеКОмеНДАЦИя Stollar – БеЗОПАсНОсТЬ НА ПеРВОм месТе
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Компания Stollar очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим продукцию с 
учетом обеспечения безопасности потребителя. Кроме того, мы просим вас соблюдать известную осторож-
ность при использовании любых электроприборов и следовать нижеизложенным инструкциям.

ВАЖНЫе меРЫ БеЗОПАсНОсТИ
ПРОчИТАйТе Все ИНсТРУКЦИИ ДО НАчАЛА ИсПОЛЬЗОВАНИя 
ПРИБОРА И НА ВсяКИй сЛУчАй сОхРАНИТе Их.

 
W Внимание!
Во время работы прибор нагревается!

Внимательно прочитайте все инструкции до на-
чала использования прибора и на всякий случай 
сохраните их.

Аккуратно удалите и с надлежащими мерами 
предосторожности выбросьте все упаковочные 
материалы и рекламные ярлыки перед первым 
использованием мультиварки.

Чтобы защитить маленьких детей от опасности 
удушения, удалите и с надлежащими мерами 
предосторожности выбросьте защитную оболоч-
ку со штекера питания мультиварки.

Не ставьте включенную мультиварку на край 
стола или скамьи. Убедитесь, что поверхность 
ровная, чистая и сухая.

Не ставьте мультиварку на горячие газовые 
или электрические конфорки или вблизи них, 
а также в места, где он может соприкасаться с 
нагретой духовкой.

Не ставьте прибор вплотную к стенам и чувстви-
тельным к высокой температуре материалам, 
таким как ткани и занавеси.

Не используйте мультиварку на сливной панели 
мойки.

Перед использованием убедитесь, что мульти-
варка правильно собрана. Следуйте инструкци-
ям, изложенным в этом руководстве.

Во время работы прибор нагревается! Не касай-
тесь руками его корпуса, чаши и металлических 
деталей во время работы прибора. Используйте 
кухонные рукавицы. Не наклоняйтесь над прибо-
ром во время открытия крышки. 

Не накрывайте прибор полотенцем или сал-
феткой во время его работы. Не используйте 
прибор для хранения продуктов или посторонних 
предметов. 

Перед чисткой прибора убедитесь, что он от-
ключен от электросети. Для чистки используйте 
неабразивные моющие средства. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ВАЖНЫе ПРАВИЛА 
БеЗОПАсНОсТИ ПРИ 
ИсПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫх 
ЭЛеКТРИчесКИх ПРИБОРОВ

Перед использованием полностью разматывайте 
шнур питания.

Чтобы избежать удара электрическим током, не 
погружайте прибор, шнур питания или штекер 
питания в воду или какую-либо другую жидкость.

Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с 
края стола, касался горячих поверхностей или 
завязывался узлами.

Этот прибор не предназначен для использования 
людьми (в том числе детьми) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями, а также теми, кто не имеет опыта 
или знаний, без надзора или руководства лиц, 
ответственных за их безопасность.

Рекомендуется регулярно проверять прибор. Не 
используйте прибор, если каким-либо образом 
поврежден шнур питания, штекер питания или 
сам прибор. Сдайте прибор в ближайший автори-
зованный сервисный центр Stollar для проверки 
и/или ремонта.

Любое обслуживание, помимо чистки, должно 
производиться в авторизованном сервисном 
центре Stollar.

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

•

•

•

•

•

•

•

•



ПОЗНАКОмЬТесЬ с Stollar Multi Cooker BMC 670

�0

Крышка

Панель управления с дисплеем

съемная чаша

Паровой клапан

Держатель для ложки/лопатки

Лопатка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ложка

Контейнер для приготовления на пару

Корзинa для жарки

мерный стакан

стаканчики для йогурта

Крышка для чаши

Шнур питания

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ПОЗНАКОмЬТесЬ
c Stollar Multi Cooker BMC 670

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические 
характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.

1 2 3 4 5

1110
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ПОЗНАКОмЬТесЬ с Stollar Multi Cooker BMC 670

MENU

STEWFRYSTEAMBOILSLOW COOK

Porridge

Milk porridge

Rice

Pilaf

Reheat

Soup

Pasta

Sterilization

Sauce

Yoghurt

Meat

Pasteurization

Baby food

Cottage cheese

Pizza

Bread

Preservation

Drinks

Desserts

Jam

Bake

Multi

KEEP WARM

MULTI

TIME
TEMPERATURE

PRESET

START
STOP

�1

RU

ПАНеЛЬ УПРАВЛеНИя 

KEEP WARM - – индикатор функции 
поддержания температуры готовых 
блюд; включение и отключение режима 
разогрева.

MULTI – ручные настройки.

TIME - кнопка для перехода к настройке 
текущего времени, продолжительности 
приготовления и температуры 
нагревательного элемента.

a.

B.
C.

Кнопками +/- выбирайте тип продукта, 
программу приготовления, устанавливайте 
продолжительность приготовления и 
температуру нагревательного элемента, а 
также настраивайте функцию отложенного 
старта.

PRESET - кнопка отложенного старта 
для установки времени завершения 
приготовления

MENU - выбор автоматической программы 
приготовления.

START/STOP - кнопка для запуска и 
остановки установленного режима работы, 
сохранения настроек времени.

D.

e.

F.

G.

a B C D F GE



ЭКсПЛУАТАЦИя Stollar Multi Cooker BMC 670
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ЭКсПЛУАТАЦИя
Stollar Multi Cooker BMC670

ПеРеД НАчАЛОм ЭКсПЛУАТАЦИИ 

Установите мультиварку на твердую ровную гори-
зонтальную поверхность. При установке следите за 
тем, чтобы при работе прибора не была затруднена 
его вентиляция и выходящий горячий пар из клапа-
на выпуска пара, расположенного на крышке при-
бора, не попадал на обои, декоративные покрытия, 
электронные приборы и другие предметы, которые 
могут пострадать от повышенной влажности и 
температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что 
внешние и внутренние части мультиварки (включая 
чашу) не имеют повреждений, сколов и других 
дефектов. Между чашей и нагревательным элемен-
том не должно быть посторонних предметов.

Убедитесь, что объём ингредиентов вместе с 
жидкостью не превышает отметку максимального 
уровня «10» и не меньше отметки минимального 
уровня «2». Отметка максимального уровня для каш 
(кроме риса) – «8»

Равномерно разложите продукты в чаше и 
вставьте ее в корпус прибора. Убедитесь, что 
чаша плотно соприкасается с нагревательным 
элементом. 

Если вы готовите продукты на пару или 
используете программу Sterilization, налейте 
воду в чашу так, чтобы кипящая вода не 
касалась дна лотка. Поместите продукты в лоток 
и установите его в чашу.

Закройте крышку до щелчка. Если вы готовите в 
программе Fry, оставьте крышку открытой.

Подключите прибор к электросети. 

Прозвучит звуковой сигнал, подсветка кнопки 
START/STOP будет мигать, на дисплее будет 
отображаться текущее время.

1.

2.

3.

4.

5.

ВЫБОР ПРОгРАммЫ ВеРхНей чАсТИ 
меНЮ

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку MENU, будет мигать символ (говядина).

Кнопками +/- выберите тип продукта: 
говядина <1>, баранина <2>, свинина <3>, птица 
<4>, морепродукты <5> или овощи <6>. Символ 
выбранного продукта будет мигать.

Коснитесь кнопки MENU, затем кнопками «+/-» 
выберите программу приготовления:  
«Slow cook» <7> (томление), «Boil» <8> (варка), 
«Steam» <9> (на пару), «Fry» <0> (жарка) или 
«Stew» <-> (тушение). Символ выбранной 
программы будет мигать, на дисплее будет 
отображаться продолжительность программы, 
установленная по умолчанию.

Перейдите к пункту «Настройка 
продолжительности приготовления».

ВЫБОР ПРОгРАммЫ  
НИЖНей чАсТИ меНЮ

В режиме ожидания (на дисплее отображается 
текущее время) нажмите на кнопку MENU. 
Если активна верхняя часть меню, для перехода 
к нижней части меню нажмите и удерживайте 
кнопку MENU в течение 3 секунд.

Для быстрого перехода к программе MULTI, 
нажмите на кнопку MULTI (индикатор 
программы будет мигать).

Кнопками +/- выберите программу 
приготовления. На дисплее будет мигать 
название соответствующей программы и 
её продолжительность, установленная по 
умолчанию.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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НАсТРОйКА ПРОДОЛЖИТеЛЬНОсТИ 
ПРИгОТОВЛеНИя И ТемПеРАТУРЫ

КНОПКА MeNu

В режиме ожидания нажмите на кнопку один раз 
для перехода к нижней части меню (см. таблицу 
«Программы приготовления»).

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд 
для переключения между верхней и нижней частя-
ми меню.

Выбрав тип продукта в верхней части меню 
(говядина, баранина и т.д.), нажмите на кнопку 
для перехода к выбору программы приготовления 
(«Slow Cook», «Boil» и т.д.).

КНОПКА PreSet  
(ФУНКЦИя ОТЛОЖеННОгО сТАРТА)

Используйте кнопку для установки времени 
завершения приготовления. Список программ с 
функцией отложенного старта смотрите в таблице 
«Программы приготовления».

Перед использованием функции отложенного стар-
та убедитесь в том, что текущее время настроено 
верно.

Данная функция недоступна для программы 
Rice, перейдите к пункту «Настройка функции 
PRESET».

Настройка температуры доступна для про-
грамм Pizza, Fry, Pasteurization и MULTI.

•

•

ПРИмечАНИя

Коснитесь кнопки TIME, будут мигать 
символы часа. Кнопками +/- установите 
продолжительность приготовления в часах.

Коснитесь кнопки TIME, будут мигать 
символы минут. Кнопками +/- установите 
продолжительность приготовления в минутах.

Для программ Pizza, Fry, Pasteurization и 
MULTI: коснитесь кнопки TIME, кнопками +/- 
установите температуру приготовления.

УсТАНОВКА чАсОВ 

Подключите прибор к электросети. Нажмите и 
удерживайте в течение 3 секунд кнопку TIME, 
на дисплее начнет мигать индикатор минут 
текущего времени.

Кнопками +/- установите время в часах.

Прикоснитесь к кнопке TIME, будут мигать 
показания времени в минутах.

Кнопками +/- установите время в минутах.

По окончании установки времени нажмите 
кнопку START/STOP или подождите несколько 
секунд. Индикатор времени перестанет мигать, 
введенные настройки будут сохранены в памяти 
прибора. 

При необходимости повторно установить 
текущее время повторите алгоритм установки 
сначала. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Если вы установили время отложенного 
старта 15:00, а продолжительность выбранной 
программы составляет 50 минут, устройство 
будет находиться в режиме отложенного 
старта до 14:10, затем начнётся программа 
приготовления.

ПРИмеР

RU

НАсТРОйКА ФУНКЦИИ PreSet

Если вы хотите начать приготовление немед-
ленно, перейдите к пункту «Включение режима 
приготовления».

Список программ с функцией PRESET смотри-
те в таблице «Программы приготовления».

•

•

ПРИмечАНИя

Прикоснитесь к кнопке PRESET, на дисплее 
появится индикатор <=> и будут мигать 
символы часа. Кнопками -/+ установите время 
завершения приготовления в часах.

Коснитесь кнопки TIME, при этом будут мигать 
символы минут. Кнопками +/- установите время 
завершения приготовления в минутах.

1.

2.
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КНОПКА Multi (РУчНЫe НАсТРОйКИ)

Данная программа предназначена для приго-
товления практически любых блюд по заданным 
пользователем параметрам температуры и 
времени приготовления. Благодаря функции MULTI 
мультиварка Stollar BMC670 заменит на вашей 
кухне целый ряд приборов, таких как духовой 
шкаф, плита, фритюрница, пароварка и многие 
другие. Реализована возможность выбора времени 
приготовления для продукта по умолчанию (овощи, 
рыба, мясо).

Позволяет настроить до 6 этапов приготовления, 
каждый из которых имеет свою продолжительность 
и температуру нагревательного элемента.

Используйте кнопку для быстрого перехода к 
программе MULTI, а также для перехода к следу-
ющему этапу приготовления (во время настройки 
программы).

ЗАВеРШеНИе ПРИгОТОВЛеНИя

О завершении приготовления сообщат звуковые 
сигналы.

Если функция поддержания температуры 
доступна для выбранной программы и не была 
отключена, устройство автоматически перейдёт 
к поддержанию температуры. На дисплее будет 
отображаться время работы мультиварки в 
данном режиме.

Чтобы остановить поддержание температуры, 
нажмите на кнопку START/STOP.

Извлеките вилку сетевого шнура из 
электрической розетки.

Откройте крышку, нажав на клавишу. Наденьте 
кухонные рукавицы и извлеките чашу, взяв её 
за ручки.

1.

2.

3.

4.

5.

Несмотря на то, что устройство поддерживает 
температуру готового блюда до 24 часов, не 
рекомендуется оставлять приготовленные 
продукты в чаше надолго, так как это может 
стать причиной порчи продуктов.

Не используйте режим поддержания темпера-
туры для разогрева продуктов.

•

•

ПРИмечАНИя

КНОПКА keeP WarM

Запускается автоматически в режиме ожидания 
вместе с началом выбранной программы приго-
товления и после ее окончания поддерживает 
температуру готового блюда на уровне 70°-75°C в 
течение 24 часов.

Если функция поддержания температуры акти-
вирована, устройство автоматически переходит 
к поддержанию температуры после завершения 
программы приготовления. Список программ с 
функцией поддержания температуры смотрите в 
таблице «Программы приготовления».

Запустив программу приготовления, прикоснитесь 
к кнопке, чтобы выключить функцию поддержания 
температуры.

Для включения поддержания температуры нажми-
те на кнопку повторно.

ВКЛЮчеНИе РеЖИмА  
ПРИгОТОВЛеНИя

Коснитесь кнопки START/STOP. Если вы 
настроили функцию PRESET и включили 
устройство, оно будет находится в режиме 
ожидания. Когда истечёт время ожидания, 
устройство перейдёт к нагреву, прозвучит 
звуковой сигнал, при этом символ <=> исчезнет. 
В ходе приготовления (нагревательный элемент 
работает) на дисплее отображается оставшееся 
время работы устройства и появляется  
символ  </>. Когда программа приготовления 
будет завершена, символ </> окрасится 
полностью, а затем исчезнет.

Чтобы выключить устройство в режиме 
отложенного старта или во время 
приготовления, нажмите на кнопку START/STOP.

ИЗмеНеНИе ПРОДОЛЖИТеЛЬНОсТИ 
ПРИгОТОВЛеНИя И ИЗмеНеНИе Тем-
ПеРАТУРЫ ВО ВРемя РАБОТЫ

Вы можете изменить продолжительность приготов-
ления и температуру во время работы устройства. 
Функция доступна для программ Pasteurization, 
Pizza, Fry и MULTI.

Выполните действия пункта «Настройка 
продолжительности приготовления и 
температуры».

Для сохранения настроек нажмите на кнопку 
START/STOP или подождите в течение  
10 секунд.

1.

2.

1.

2.
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Диапазон установки температуры 30-160°С с шагом 
изменения 1°С. 

Диапазон установки времени от 10 минут до 6 часов 
с шагом изменения: 

В минутном интервале – 1 минута, 

В часовом интервале – 1 час.

НАсТРОйКА ПРОгРАммЫ Multi

Нажмите на кнопку MULTI, загорится подсветка 
кнопки и появится индикатор первого этапа 
приготовления.

Кнопками -/+ установите температуру 
приготовления.

Нажмите на кнопку TIME. Кнопками +/- 
установите продолжительность приготовления.

Прикоснитесь к кнопке MULTI для перехода к 
следующему этапу приготовления (будет гореть 
соответствующий символ).

Повторите шаги 2-4 для настройки 
необходимого количества этапов приготовления.

Программа MULTI предназначена для опытных 
пользователей, обладающих достаточными знания-
ми в области кулинарии.

Рецепты блюд смотрите в Книге рецептов (входит в 
комплект поставки). Все рецепты носят рекоменда-
тельный характер, так как требуемые для рецептов 
объёмы и соотношения ингредиентов могут варьи-
роваться в зависимости от региональной специфи-
ки продуктов и высоты над уровнем моря.

1.

2.

3.

4.

5.

RU

следите за процессом приготовления и 
отключайте мультиварку, когда продукты 
будут приготовлены. Не оставляйте 
устройство без присмотра.

Не открывайте крышку во время 
программы «Bake».

В программе «Fry» устройство работает по 
аналогии с кухонной плитой, обязательно 
следите за процессом приготовления.

Во время работы не оставляйте открытой 
крышку устройства, кроме программы 
«Fry».

чтобы предотвратить подгорание 
продуктов, отключайте режим 
поддержания температуры сразу после 
завершения программы «Bake».

•

•

•

•

•

ВАЖНО!

 
W Внимание!

не перемещайте мультиварку во время работы 
в программах «Yoghurt» и «Cottage Cheese».

РеКОмеНДАЦИИ ПО НАсТРОйКАм ТемПеРАТУРЫ В ПРОгРАмме Multi

Рабочая  
температура

Рекомендации по использованию (смотрите книгу рецептов)

40°C Рекомендуется для приготовления йогуртов, расстойки теста

60°C Рекомендуется для медленного приготовления пищи, пастеризации и приготовления 
зеленого чая, детского питания

80°C Рекомендуется для медленного приготовления пищи, приготовления творога, 
глинтвейна

100°C Рекомендуется для приготовления безе, варенья

120°C Рекомендуется для приготовления рульки, тушеного мяса

140°C Рекомендуется для копчения, обжаривания готовых блюд для придания им хрустящей 
корочки

160°C Рекомендуется для приготовления картофеля фри
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Программа
Время по 

умолчанию  
(в часах)

Время  
готовки  
(в часах)

Отложенный 
старт

Поддержание 
температуры

Изменение 
времени 

готовки во 
время работы

ВеРхНяя чАсТЬ меНЮ

Slow cook <7> (томление)

говядина <1> 4:00

1:00 – 6:00

+ + +

Баранина <2> 4:00 + + +

свинина <3> 4:00 + + +

Птица <4> 3:00 + + +

морепродукты <5> 1:00 + + +

Овощи <6> 1:00 + + +

Boil <8> (варка)

говядина <1> 0:30

0:05 – 5:00

+ + +

Баранина <2> 0:30 + + +

свинина <3> 0:30 + + +

Птица <4> 0:25

0:05 – 2:00

+ + +

морепродукты <5> 0:25 + + +

Овощи <6> 0:15 + + +

Steam <9> (на пару)

говядина <1> 0:30

0:05 – 5:00

+ + +

Баранина <2> 0:30 + + +

свинина <3> 0:30 + + +

Птица <4> 0:25

0:05 – 2:00

+ + +

морепродукты <5> 0:25 + + +

Овощи <6> 0:15 + + +

Fry <0> (жарка) 135°C – 150°C
говядина <1> 0:30

0:05 – 1:00

— — +

Баранина <2> 0:30 — — +

свинина <3> 0:30 — — +

Птица <4> 0:25 — — +

морепродукты <5> 0:25 — — +

Овощи <6> 0:15 — — +

Stew <-> (тушение)

говядина <1> 0:40

0:15 – 4:00

+ + +

Баранина <2> 0:40 + + +

свинина <3> 0:40 + + +

Птица <4> 0:30 + + +

морепродукты <5> 0:30 + + +

Овощи <6> 0:15 + + +

ПРОгРАммЫ ПРИгОТОВЛеНИя
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Программа
Время по 

умолчанию  
(в часах)

Время  
готовки  
(в часах)

Отложенный 
старт

Поддержание 
температуры

Изменение 
времени 

готовки во 
время работы

НИЖНяя чАсТЬ меНЮ

Porridge (каша) 0:20 0:20 – 1:10 + + +

Milk porridge 
(молочная каша)

0:20 0:20 – 1:10 + + +

rice (рис) недоступно недоступно + + —

Pilaf (плов) 0:30 0:20 – 2:00 + + —

reheat (разогрев) 0:30 0:15 – 1:00 + — +

Soup (суп) 1:00 0:30 – 4:00 + + +

Pasta (макароны) 0:25 0:15 – 0:40 + + +

Sterilization 
(стерилизация)

0:20 0:15 – 1:00 + + —

Sauce (соус) 0:05 0:05 – 0:30 — + —

Yoghurt (йогурт) 4:00 04:00 – 12:00 — — +

Meat (холодец) 2:00 1:00 – 8:00 — — +

Pasteurization 
(пастеризация)  
90°C – 140°C

0:20 0:15 – 1:00 + + +

Baby food  
(детское питание)

0:30 0:15 – 2:00 — + +

Cottage cheese 
(творог)

1:00 1:00 – 5:00 — — —

Pizza (пицца) 
130°C – 150°C 0:30 0:30 – 1:00 — + +

Bread (хлеб) 1:00 0:30 – 2:00 — — —

Preservation 
(консервирование)

0:20 0:15 – 3:00 + — —

Drinks (напитки) 0:10 0:05 – 0:40 + + —

Desserts (десерты) 0:20 0:15 – 2:00 + — +

Jam (варенье) 0:20 0:15 – 4:00 — — +

Bake (выпечка) 0:20 0:15 – 2:00 — + —

Multi  
(ручные настройки) 
30°C – 160°C

0:30 0:10 – 6:00 + + +

RU
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ПРОгРАммА riCe

Рекомендуется для приготовления риса и 
рассыпчатых каш из круп. Установка времени 
приготовления происходит автоматически.

В следующих таблицах использован мерный стакан 
входящий в комплект мультиварки.

Не используйте съемную чашу для промывки 
риса и др. круп, чтобы не повредить 
внутреннюю поверхность чаши.

сОВеТ

мерный стакан входящий в комплект 
мультиварки не является стандартным 
метрическим мерным стаканом. 1 мерный 
стакан мультиварки равен 150 г сырого 
риса или 180 мл воды. (стандартный 
метрический мерный стакан равен 200 г 
сырого риса). если ваш мерный стакан 
потерялся, используйте другой, сохраняя те 
же соотношения продуктов: 

Белый рис = 1 мерный стакан риса + 1 
мерный стакан воды

Коричневый рис = 1 мерный стакан риса + 
1 1/2 мерного стакана воды

ПРИмечАНИе

БеЛЫй РИс

Сырой рис Холодная вода Примерное время 
приготовления Объем сваренного риса

Мерные стаканы Мерные стаканы Минуты Мерные стаканы

2 2 10 – 12 5

4 4 12 – 15 9

6 6 15 – 20 15

8 8 20 – 25 16

КОРИчНеВЫй РИс

Сырой рис Холодная вода Примерное время 
приготовления Объем сваренного риса

Мерные стаканы Мерные стаканы Минуты Мерные стаканы

2 3 25 – 30 5

4 6 30 – 40 10

6 9 40 – 45 15

Для получения более мягкого риса добавь-
те чуть воды.

Некоторые сорта риса (например арборио, 
др. короткозерновые сорта, смеси с диким 
рисом) требуют большего количества 
воды. следуйте инструкциям на упаковке 
или используйте таблицу приготовления 
коричневого риса.

•

•

сОВеТ
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ДРУгИе ВИДЫ РИсА

Пикантный рис

Приготовьте рис по рецепту в мультиварке, 
заменив всю воду тем же объемом куриного, 
говяжьего или овощного бульона.

сладкий рис

Приготовьте рис по рецепту в мультиварке, 
заменив половину воды яблочным, апельсиновым 
или ананасовым соком. Во избежание подгорания 
не рекомендуется варить рис с молоком или 
сливками.

Шафрановый рис

Приготавливая рис добавьте ¼ чайной ложки 
шафрановой пудры на каждые 2 мерных 
стакана воды. Хорошо размешайте! В остальном 
используйте таблицу приготовления белого риса. 

Арборио

Арборио — сорт короткозерного риса часто 
используемый в приготовлении ризотто. 
Используйте таблицу приготовления коричневого 
риса.

Жасминовый рис

Жасминовый рис – сорт ароматного 
длиннозернового риса. Используйте таблицу 
приготовления белого риса.

Рис басмати

Индийский рис басмати – сорт ароматного 
длиннозернового риса. Используйте таблицу 
приготовления белого риса.

Дикий рис

Приготовление неразбавленного дикого риса 
в мультиварке не рекомендуется ибо требует 
существенное количество воды. Приготовление 
возможно в смеси с белым или коричневым рисом.

суши

Рис суши – сорт короткозерного риса 
используемый в японской кухне. Используйте 
таблицу приготовления коричневого риса.

ПРОгРАммА SloW Cook

Медленное приготовление – один из лучших 
способов приготовить питательное горячее блюдо. 
Почти любой рецепт может быть приспособлен к 
медленному приготовлению – просто уменьшите 
вдвое количество жидкости и увеличьте время 
приготовления. 

ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ ПеРеД 
меДЛеННЫм ПРИгОТОВЛеНИем

мясо

Выбирайте только свежее мясо. Удалите весь 
видимый жир. Если возможно, используйте 
куриное мясо без кожи, иначе в процессе тушения 
при выделении жиров будет формироваться 
дополнительная жидкость.

Для запеканок нарезайте мясо кубиками по 4–5 см. 
Медленное приготовление позволяет использовать 
более жесткие куски мяса. Мясо можно 
приготавливать с костями, это придает блюду 
дополнительный аромат и помогает сохранить 
мягкость мяса. Чтобы сохранить сочность, мясо 
можно предварительно обжарить на сковороде. 
Этот процесс также снижает содержание жира.

Овощи

Для равномерной готовки овощи следует 
нарезать кусочками одинакового размера. Овощи 
обычно готовятся дольше мяса, поэтому кладите 
их в нижнюю часть чаши. Перед медленным 
приготовлением овощи можно 2-3 минуты обжарить 
под крышкой. Замороженные овощи следует 
предварительно разморозить перед тем как 
добавлять в чашу вместе с другими продуктами.

RU
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ПРОгРАммА Milk PorriDge

Программа «Milk Porridge» предназначена для 
приготовления каши из пастеризованного молока 
малой жирности. Чтобы избежать выкипания 
молока и получить необходимый результат, 
рекомендуется перед приготовлением выполнять 
следующие действия: тщательно промывать все 
цельнозерновые крупы (рис, греча, пшено и т. п.), 
пока вода не станет чистой; 

перед приготовлением смазывать чашу 
мультиварки сливочным маслом; 

строго соблюдать пропорции, отмеряя 
ингредиенты согласно рецептам из прилагаемой 
кулинарной книги (уменьшать или увеличивать 
количество ингредиентов следует только 
пропорционально); 

при использовании цельного молока разбавлять 
его питьевой водой в пропорции 1:1.

Свойства молока и круп, в зависимости от 
места происхождения и производителя, могут 
различаться, что иногда сказывается на 
результатах приготовления. 

Количество ингредиентов и время приготовления 
устанавливайте согласно рецепту.

ПРИгОТОВЛеНИе ДеТсКОгО 
ПИТАНИя 

Мультиварка Stollar BMC670 поможет облегчить 
решение многих вопросов, связанных с питанием 
ребенка и уходом за ним на разных стадиях его 
роста и развития. 

Прикорм – это новая для грудничка еда, 
заменяющая сначала одно, а затем уже и несколько 
кормлений. Прикормом в зависимости от возраста 
могут быть различные пюре, каши, кефир, йогурты, 
бульоны, протертые мясо и рыба. 

Возраст 4-6 месяцев

Овощные и фруктовые однокомпонентные пюре 
из кабачков, цветной капусты, яблока, груши, 
различные соки 

Возраст 6-8 месяцев

Овощные пюре из капусты, тыквы, моркови, свеклы 
с добавлением протертого мяса и рыбы; фруктовые 
пюре, творог, кефир, йогурты, каши 

•

•

•

Возраст 8-12 месяцев

Фруктовые и овощные многокомпонентные 
пюре из картофеля, томатов, зеленого горошка 
с добавлением протертого мяса и рыбы; каши, 
творог, кефир, йогурты, супчики на овощном 
бульоне 

Овощные и фруктовые пюре 

Пюре бывают однокомпонентными (из одного 
вида овощей, фруктов) или многокомпонентными 
(из смеси нескольких видов). Начинать нужно с 
однокомпонентного продукта. 

молочные и безмолочные каши 

Каша считается одним из самых полезных 
продуктов для малышей. Пищевая ценность каши 
зависит от вида крупы и технологии обработки 
зерна. По сумме разных показателей лидируют 
гречка и овсянка, которые содержат больше всего 
пищевых волокон, белка, жиров, витаминов и 
минеральных солей.

йогурты 

Йогурт – полезный и популярный во всем мире 
кисломолочный продукт. Йогурты можно вводить 
в рацион ребенка уже с 6-месячного возраста. 
С помощью мультиварки Stollar BMC670 на 
программе «Yoghurt» вы можете приготовить 
различные вкусные и полезные йогурты у себя 
дома. 

супы 

Большую пользу детскому организму приносят 
различные отвары, супы и бульоны. Они хорошо 
усваиваются, регулируют водно-солевой 
баланс, богаты витаминами и обладают высокой 
энергетической ценностью. Их можно вводить 
в рацион малыша уже с 8-месячного возраста. 
Рецепты приготовления супов и бульонов для 
малышей вы можете найти в прилагаемой книге 
рецептов. 

W ВаЖнО!

Приведенная выше информация носит 
исключительно информативный характер. 
Перед принятием решения о начале 
прикорма, выборе смесей или продуктов 
для детского меню необходимо обязательно 
проконсультироваться с педиатром или 
врачом-диетологом.
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ВРемя ПРИгОТОВЛеНИя РАЗНЫх ПРОДУКТОВ НА ПАРУ

Продукт
Вес /  
Количество

Количество 
воды

Время  
приготовления

Филе свинины/ говядины (кубиками 1,5 × 1,5 см) 500 г 0,5 л 20–30 мин

Филе баранины (кубиками 1,5 × 1,5 см) 500 г 0,5 л 30 мин

Филе курицы (кубиками 1,5 × 1,5 см) 500 г 0,5 л 15 мин

Фрикадельки 180 г (6 шт.) 0,5 л 10–15 мин

Котлеты 450 г (3 шт.) 0,5 л 10–15 мин

Рыба (филе) 500 г 0,5 л 10 мин

Креветки салатные  
(очищенные, варено-мороженные)

500 г 0,5 л 5 мин

Картофель (кубиками 1,5 × 1,5 см) 500 г 0,5 л 20 мин

Картофель (целый) 600 г (4 шт.) 0,5 л 35–40 мин

Морковь (кубиками 1,5 × 1,5 см) 500 г 0,5 л 30 мин

Свекла (кубиками 1,5 × 1,5 см) 500 г 0,5 л 1 час 20 мин

Цуккини (нарезанный) 350 г 0,5 л 15 мин

Брокколи 250 г 0,5 л 10 мин

Овощи (свежезамороженные) 500 г 0,5 л 15 мин

Яйцо на пару 3 шт. 0,5 л 10 мин

следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от 
рекомендованных значений в зависимости от качества конкретного продукта, а также от ваших 
вкусовых предпочтений.

ПРИмечАНИе
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ПРАВИЛА ПО УхОДУ И ОчИсТКе 
ПРИБОРА 

Прежде чем приступать к очистке прибора, 
убедитесь, что он отключен от электросети 
и полностью остыл. Используйте мягкую 
ткань и неабразивные средства для мытья 
посуды. Советуем производить очистку 
прибора сразу после использования. Перед 
первым использованием или для удаления 
запахов после приготовления рекомендуем 
прокипятить половину лимона в программе 
«Steam» 9 (на пару).

Запрещается использование губки с жестким 
или абразивным покрытием, чистящих средств 
с абразивными частицами, агрессивных 
растворителей (бензин, ацетон и т. п.).  

ОчИсТКА КОРПУсА 

Очищайте корпус изделия по мере 
необходимости в соответствии с правилами по 
уходу и очистке прибора. 

ОчИсТКА чАШИ 

Рекомендуется после каждого использования 
в соответствии с правилами по уходу и 
очистке прибора. Возможно использование 
посудомоечной машины. По окончании очистки 
протрите внешнюю поверхность чаши насухо. 

ОчИсТКА ВНУТРеННей 
АЛЮмИНИеВОй КРЫШКИ 

Откройте крышку прибора. 

С внутренней стороны крышки 
одновременно нажмите к центру два 
пластмассовых фиксатора до их открытия. 

Не прилагая усилия, потяните внутреннюю 
алюминиевую крышку немного на себя, 
чтобы она отсоединилась от основной. 

Протрите поверхности обеих крышек 
влажной тканью или салфеткой, при 
необходимости используйте средства для 
мытья посуды. 

Проведите сборку в обратной 
последовательности: вставьте внутреннюю 
алюминиевую крышку в верхние пазы и 
совместите ее с основной крышкой. С 
небольшим усилием нажмите на фиксаторы 
до щелчка. Внутренняя алюминиевая 
крышка должна плотно зафиксироваться.

1.

2.

3.

4.

УхОД И ОчИсТКa
Stollar Multi Cooker BMC 670
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ОчИсТКА сЪемНОгО ПАРОВОгО 
КЛАПАНА 

Паровой клапан расположен на верхней 
крышке прибора. 

Аккуратно снимите корпус парового 
клапана, потянув его с небольшим усилием 
вверх и на себя. 

На внутренней стороне корпуса сдвиньте 
фиксатор парового клапана (находится 
между двух винтов) по направлению к краю 
корпуса. 

Удерживая фиксатор откройте крышку 
парового клапана и отсоедините ее от 
корпуса. 

Аккуратно извлеките резиновый клапан из 
крышки, промойте клапан, крышку и корпус 
в соответствии с правилами ухода и очистки.

W Внимание!

Во избежание деформации резинового 
клапана запрещается его скручивать и 
вытягивать. 

1.

2.

3.

4.

Соберите паровой клапан в обратном 
порядке. Вставьте резиновый клапан в 
крышку, совместите петли на крышке 
с крючками на корпусе, закройте и 
зафиксируйте крышку на корпусе клапана. 
Установите корпус парового клапана на 
крышку прибора назад выступом для 
извлечения. 

УДАЛеНИе КОНДеНсАТА 

Во время приготовления пищи возможно 
образование конденсата, который в данной 
модели скапливается в специальном желобе на 
корпусе изделия вокруг чаши. Конденсат легко 
удалить с помощью кухонной салфетки. 

Рекомендуется производить очистку 
внутренней крышки и парового клапана после 
каждого использования прибора.

5.

RU

1. 2.



УсТРАНеНИе ПРОБЛем

��

УсТРАНеНИе ПРОБЛем
Stollar Multi Cooker BMC 670

ПРИгОТОВЛеНИе НА ПАРУ

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Продукт не 
приготовил-
ся (сырой)

Не была соблюдена температура 
приготовления. Крышка во время 
приготовления была открыта 
либо закрыта неплотно

Проверьте, нет ли посторонних предметов 
между крышкой и корпусом мультиварки, при 
необходимости удалите их. Не рекомендуется часто 
открывать крышку во время приготовления на пару

Не была соблюдена температура 
приготовления. Не было 
надежного контакта между 
чашей и нагревательным 
элементом

Проверьте, нет ли посторонних предметов 
между чашей и нагревательным элементом 
мультиварки, при необходимости удалите их. Перед 
приготовлением, устанавливая чашу в мультиварку, 
убедитесь, что чаша не перекошена и плотно 
прилегает к нагревательному элементу

Неверно выбрано время 
приготовления

Следуйте рекомендациям по установке времени из 
таблицы (стр. 81) или книги рецептов. Указанное 
в рецептах время приготовления блюд тщательно 
подбиралось нашими поварами с учетом использу-
емого объема и вида ингредиентов, а также особен-
ностей работы данной модели мультиварки

Неверно подобраны ингредиенты Используйте ингредиенты согласно выбранному 
рецепту либо следуйте рекомендациям по выбору 
времени приготовления продуктов из таблицы 
(стр. 81)

Размеры ингредиентов больше, 
чем указано в рецепте

Следуйте рекомендациям книги рецептов. От 
размера продуктов или их нарезки зависит время 
приготовления

Мало жидкости Изначально залейте объем воды, рекомендуемый 
в рецепте. В процессе приготовления проверьте 
уровень воды

Продукт пе-
реварился

Неверно выбран тип продукта Используйте ингредиенты согласно выбранному 
рецепту либо следуйте рекомендациям по выбору 
времени приготовления продуктов из таблицы 
(стр. 81)

Размеры ингредиентов меньше, 
чем указано в рецепте

Следуйте рекомендациям книги рецептов. От 
размера продуктов или их нарезки зависит время 
приготовления

Неверно выбрано время 
приготовления

Следуйте рекомендациям по выбору времени из 
таблицы (стр. 81) или книги рецептов. Указанное 
в рецептах время приготовления блюд тщательно 
подбиралось нашими поварами с учетом использу-
емого объема и вида ингредиентов, а также особен-
ностей работы данной модели мультиварки
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ЖАРКА

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Продукт 
пригорает

Ингредиенты не 
перемешивались

Внимательно читайте рецепт, выполняйте все 
требуемые этапы и действия при приготовлении 
конкретного блюда

Чаша не была смазана либо 
блюдо готовилось без масла

Общий объем закладки продукта 
меньше рекомендуемого в 
рецепте

Возможно, использовалась 
чаша с остатками пищи либо 
с дефектами антипригарного 
покрытия

Перед началом приготовления убедитесь, что чаша 
хорошо вымыта и антипригарное покрытие не 
имеет дефектов

Продукт не 
приготовил-
ся (сырой)

Не была соблюдена температура 
приготовления. Не было 
надежного контакта между 
чашей и нагревательным 
элементом

Проверьте, нет ли посторонних предметов 
между чашей и нагревательным элементом 
мультиварки, при необходимости удалите их. Перед 
приготовлением, устанавливая чашу в мультиварку, 
всегда проверяйте, чтобы чаша не была 
перекошена и плотно прилегала к нагревательному 
элементу

Большие общие пропорции 
начальной закладки продукта, 
избыток масла

Следуйте рекомендациям по установке времени 
из книги рецептов. Указанные в рецептах время 
приготовления блюд и пропорции продуктов 
тщательно подбирались нашими поварами с учетом 
особенностей работы данной модели мультиварки

Избыток влаги Следуйте рекомендациям по приготовлению 
из книги рецептов. При жарке продуктов не 
закрывайте крышку мультиварки, если это 
специально не прописано в рецепте

Продукт по-
терял форму 
нарезки во 
время приго-
товления

Частое перемешивание Внимательно читайте рецепт, выполняйте все 
требуемые этапы и действия при приготовлении 
конкретного блюда

Избыток влаги Следуйте рекомендациям по приготовлению 
из книги рецептов. При жарке продуктов не 
закрывайте крышку мультиварки, если это 
специально не прописано в рецепте

Нарушены пропорции 
ингредиентов

Следуйте рекомендациям по приготовлению из 
книги рецептов

RU
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ТУШеНИе

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Продукт 
пригорает

Общий объем закладки продукта 
меньше рекомендуемого в 
рецепте

Внимательно читайте рецепт, выполняйте все 
требуемые этапы и действия при приготовлении 
конкретного блюда

Недостаточно влаги Необходимо добавлять больше жидкости. Если вы 
готовите по рецепту, соблюдайте время, указанное 
в рецепте. Не рекомендуется открывать крышку в 
процессе тушения

Неправильно выбрано время 
приготовления

Уменьшите время приготовления. Если вы готовите 
по рецепту, соблюдайте время, указанное в рецепте

Возможно, использовалась чаша 
с остатками пищи либо с дефек-
тами антипригарного покрытия

Перед началом приготовления убедитесь, что чаша 
хорошо вымыта и антипригарное покрытие не 
имеет дефектов

Продукт не 
приготовил-
ся (сырой)

Низкая температура приготовле-
ния. Крышка во время приго-
товления была открыта либо 
закрыта неплотно

Проверьте, нет ли посторонних предметов 
между крышкой и корпусом мультиварки, при 
необходимости удалите их. Не рекомендуется часто 
открывать крышку во время приготовления

Не была соблюдена температура 
приготовления. Не было 
надежного контакта между 
чашей и нагревательным 
элементом

Проверьте, нет ли посторонних предметов между 
чашей и нагревательным элементом мультиварки, 
при необходимости удалите их. Перед приготовле-
нием, устанавливая чашу в мультиварку, убедитесь, 
что чаша не была перекошена и плотно прилегала к 
нагревательному элементу

Большие общие пропорции 
начальной закладки продукта

Следуйте рекомендациям по установке времени из 
книги рецептов. Указанные в рецептах время при-
готовления блюд и пропорции продуктов тщательно 
подбирались нашими поварами с учетом особеннос-
тей работы данной модели мультиварки

Продукт не подходит для 
тушения

Используйте только ингредиенты, указанные в 
рецепте

Неправильно выбрано время 
приготовления

Увеличьте время приготовления. Если вы готовите 
по рецепту, соблюдайте время, указанное в рецепте

Продукт по-
терял форму 
нарезки во 
время приго-
товления

Частое перемешивание Внимательно читайте рецепт, выполняйте все 
требуемые этапы и действия при приготовлении 
конкретного блюда

Избыток влаги (много жидкости) Необходимо добавлять меньше жидкости. Если 
вы готовите по рецепту, соблюдайте пропорции 
ингредиентов, указанные в рецепте

Неправильно выбрано время 
приготовления

Уменьшите время приготовления. Если вы готовите 
по рецепту, соблюдайте время, указанное в рецепте

Неверно выбран тип продукта Используйте ингредиенты, только указанные в 
рецепте

Нарушены пропорции 
ингредиентов

Следуйте рекомендациям по приготовлению из 
книги рецептов
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ВАРКА

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Продукт 
выкипает

Выкипает молоко при 
приготовлении молочной каши

При приготовлении молочной каши возможно 
выкипание молока, что связано с его качеством и 
свойствами, зависящими от производителя. Для 
предотвращения этого эффекта рекомендуем 
использовать пастеризованное молоко жирностью 
до 2,5%. При необходимости можно добавлять в 
молоко некоторое количество питьевой воды. Если 
у вас не получается приготовить молочные каши в 
программе «Milk Porridge», вы можете приготовить 
каши самостоятельно в программе MULTI при 
температуре 95°С

Ингредиенты перед варкой были 
не обработаны либо обработаны 
неправильно (плохо промыты, 
и т. д.)

Следуйте советам и рекомендациям из книги 
рецептов по первичной обработке продуктов перед 
тепловой обработкой

Не соблюдены пропорции 
ингредиентов

Используйте только проверенные рецепты, четко 
следуйте инструкциям из книги рецептов

Неверно выбран тип продукта Используйте ингредиенты согласно выбранному 
рецепту

Продукт не 
приготовил-
ся (сырой)

Низкая температура 
приготовления. Крышка во время 
приготовления была открыта 
либо закрыта неплотно, неровно 
установлена чаша.

Проверьте, нет ли посторонних предметов 
между крышкой и корпусом мультиварки, при 
необходимости удалите их. Не рекомендуется часто 
открывать крышку во время приготовления

Низкая температура 
приготовления, не было 
надежного контакта между 
чашей и нагревательным 
элементом

Проверьте, нет ли посторонних предметов 
между чашей и нагревательным элементом 
мультиварки, при необходимости удалите их. Перед 
приготовлением, устанавливая чашу в мультиварку, 
убедитесь, что чаша не перекошена и плотно 
прилегает к нагревательному элементу

Повышенная кислотность 
продукта, ингредиенты перед 
варкой были не обработаны либо 
обработаны неправильно (плохо 
промыты, не пассированы, и т. д.)

Следуйте рекомендациям из книги рецептов по 
первичной подготовке продуктов перед тепловой 
обработкой и последовательности закладки 
ингредиентов при приготовлении

Недостаточное время 
приготовления, либо 
пропорции продуктов больше 
рекомендованных

Следуйте рекомендациям по установке времени 
из книги рецептов. Указанное в рецептах время 
приготовления блюд и пропорции продуктов 
тщательно подбирались нашими поварами с учетом 
особенностей работы данной модели мультиварки
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УсТРАНеНИе ПРОБЛем

��

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Продукт 
пригорел

Мало жидкости (не соблюдены 
пропорции)

Рекомендуется соблюдать пропорции жидкости и 
основного продукта, указанные в рецепте

Общий объем закладки продукта 
меньше рекомендуемого в 
рецепте

Возможно, использовалась 
чаша с остатками пищи либо 
дефектами антипригарного 
покрытия

Перед началом приготовления убедитесь, что чаша 
хорошо вымыта и антипригарное покрытие не 
имеет дефектов

Продукт пе-
реварился

Неверно подобрано время 
приготовления либо 
пропорции продуктов меньше 
рекомендованных

Следуйте рекомендациям по установке времени 
из книги рецептов. Время приготовления блюд, 
указанное рецептах и пропорции продуктов 
тщательно подбирались нашими поварами с учетом 
особенностей работы данной модели мультиварки

Готовое блюдо слишком 
долго находилось в режиме 
автоподогрева после 
приготовления

Следуйте советам и рекомендациям по 
приготовлению, указанным для конкретного 
рецепта

ВЫПечКА

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Продукт 
пригорает 
(подгорев-
шее тесто на 
дне чаши)

Общий объем закладки продукта 
меньше рекомендуемого в рецепте

Соблюдайте все требуемые этапы и действия 
при приготовлении конкретного блюда, 
указанные в рецепте

Установлено слишком большое 
время приготовления

Чаша не была смазана Внимательно читайте рецепт, выполняйте все 
требуемые этапы и действия при приготовлении 
конкретного блюда

Неправильно выбрано время 
приготовления

Уменьшите время приготовления. Если вы 
готовите по рецепту, соблюдайте время, 
указанное в рецепте

Возможно, использовалась чаша с 
остатками пищи либо с дефектами 
антипригарного покрытия

Перед началом приготовления убедитесь, 
что чаша хорошо вымыта и антипригарное 
покрытие не имеет дефектов

Продукт 
влажный

Неправильное вложение 
ингредиентов

Дополнительные ингредиенты могут дать 
излишек влаги. Используйте ингредиенты, 
только указанные в рецепте

После приготовления выпечка долго 
оставалась в закрытой мультиварке

Желательно вынимать выпечку из мультиварки 
сразу по приготовлении или оставлять в 
мультиварке на небольшой срок с включенным 
автоподогревом



УсТРАНеНИе ПРОБЛем

��

ПРОБЛемА ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Тесто не 
пропеклось

Общий объем закладки продукта 
больше рекомендуемого в рецепте

Используйте только рекомендованные 
продукты. Точно соблюдайте пропорции 
и последовательность действий при 
приготовлении, указанные в рецептеНеправильная подготовка и 

последовательность закладки 
ингредиентов. Неправильное 
вымешивание

Использовались неподходящие 
ингредиенты

Низкая температура приготовления, 
нет надежного контакта между 
чашей и нагревательным элементом

Перед приготовлением, устанавливая чашу в 
мультиварку, убедитесь, что чаша не перекошена 
и плотно прилегает к нагревательному элементу

Неверно выбран тип продукта Используйте только указанные в рецепте 
ингредиенты

Нарушены пропорции ингредиентов Следуйте рекомендациям по приготовлению из 
книги рецептов

Выпечка не 
поднялась

Плохо взбиты яйца с сахаром Точно соблюдайте пропорции и 
последовательность действий при 
приготовлении, указанные в рецепте. 
Используйте только рекомендованные 
продукты. Дополнительные ингредиенты 
могут дать излишек влаги

Тесто долго простояло с 
разрыхлителем

Мука не была просеяна

Плохо вымешено тесто

Неправильное вложение 
ингредиентов

Использовался неподходящий 
рецепт
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ПРОБЛемЫ И Их УсТРАНеНИе

НеИсПРАВНОсТЬ ВОЗмОЖНЫе ПРИчИНЫ сПОсОБ УсТРАНеНИя

Прибор не вклю-
чается

Нет питания в электросети Проверьте, подключен ли прибор к 
электросети

Проверьте исправность розетки и 
напряжение в электросети

Блюдо готовится 
слишком долго

Перебои напряжения в 
электросети

Проверьте напряжение в электросети

Между чашей и нагревательным 
элементом попал посторонний 
предмет

Удалите посторонний предмет

Чаша в корпусе мультиварки 
установлена неровно

Установите чашу ровно, без перекосов

Нагревательный элемент 
загрязнен

Отключите прибор от электросети, дайте ему 
остыть. Очистите нагревательный элемент
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