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garšīgas un  
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noslēpums slēpjas  

tās pareizā  
uzvārīšanā.

pirmā tējkanna,
kas pati uzvāra tēju

Lai iegūtu jebkādas tējas šķirnes unikālo garšu un smaržu,  
tējas ievilkšanās laikam un ūdens temperatūrai jābūt ideāli saskaņotai.  
Šo smalko procesu padara vienkāršu Stollar automātiskā tējas pagatavošanas ierīce 
One Touch Tea Maker BTM800.

Pagatavojot jebkādu tējas veidu – melno, balto, zaļo, oolong vai zāļu tēju,  
Stollar tējas pagatavošanas ierīce automātiski nolaiž tējas sietiņu, tiklīdz ūdens 
sasniedzis ideālo ievilkšanās temperatūru. Kad pagājis iestatītais pagatavošanas 
laiks, sietiņš automātiski paceļas, un tēja ir gatava.

Varat pielāgot tējas pagatavošanas ierīces iestatījumus, izvēlēties sākuma laiku, kā 
arī to izmantot kā tējkannu ar regulējamu temperatūru.

Vienkārši piespiediet taustiņu, lai izmantotu digitālo displeju,  
un Stollar tējas pagatavošanas ierīce jums pagatavos brīnišķīgu tasi tējas!

Ieprogrammējama tējas pagatavošanas ierīce  
ar automātiski paceļamu un nolaižamu tējas sietiņu, lai tēja ievilktos pareizi

Piecas iestatītas pagatavošanas temperatūras atbilstoši tējas veidam:  
zaļā, melnā, baltā, zāļu un oolong
Trīs tējas stipruma iestatījumi atbilstoši gaumei: vāja, vidēja un stipra

LCD ekrāns ataino izvēlētos parametrus

LCD taimeris kontrolē pagatavotās tējas svaigumu

1,5 litru tilpuma tējas pagatavošanas ierīce, 1,2 litru tilpuma tējkanna

2400 W motors, lai ātri uzvārītu ūdeni 

Nerūsējošā tērauda tējas sietiņš magnētiski piestiprināts pie stikla krūzes,  
lai sietiņu automātiski iemērktu ūdenī bez trokšņa

“Keep warm” funkcija,  
lai tēju saglabātu siltu optimālajā temperatūrā līdz 60 minūtēm

Automātiskā darbību sākšanas funkcija ir ideāli piemērota,  
lai brokastīm pagatavotu svaigu tēju

Tējas pagatavošanas ierīce darbojas  
arī kā tējkanna ar regulējamu temperatūru
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Lai uzlietu ideālu tēju

5 6 7 8 automātIska 
pacelšanāsIevIlkšanāsautomātIska 

nolaIšanāskarsēšana

1 2 3 4 DarBīBu sākšana  
ar vIenu komanDu

IevIetojIet 
sIetIņu

pIepIlDIet 
sIetIņu

IZvēlIetIes 
tēju

Izmantojot 
temperatūras regulētāju, 
ūdens tiek uzkarsēts 
līdz temperatūrai, kas ir 
ideāla izvēlētajai tējas 
šķirnei.

Tējas sietiņš 
automātiski nolaižas 
pareizā ūdens 
temperatūrā, lai iegūtu 
tējas optimālo garšu un 
aromātu.

Regulējami tējas 
pagatavošanas laika 
iestatījumi nosaka tējas 
stiprumu – stipra, vidēja 
vai vāja.

Tējas sietiņa 
automātiskā pacelšanās 
pareizā laikā novērš 
tējas pārāk ilgu 
ievilkšanos.

nerūsējošā tērauda tējas sietiņš
Magnētiski piestiprināts pie stikla krūzes 
stieņa, lai sietiņu automātiski iemērktu  
ūdenī bez trokšņa
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Kad pareizā temperatūrā tēja ir ievilkusies noteikto laiku, iegūsiet ideālu garšu un aromātu.

“Basket cycle” funkcija
Automātiski paceļ un nolaiž tējas sietiņu.
Šāda kustība ļauj karstam ūdenim brīvi cirkulēt gar 
tējas lapām, lai tēja ievilktos maksimāli efektīvi

1,5 l stikla krūze
Darbojas kā tējkanna ar regulējamu 
temperatūru, kad tējas sietiņš ir izņemts

precīzs temperatūras sensors
Kontrolē karsēšanu un ataino procesu ar 
temperatūras displeju

automātiskās darbību  
sākšanas funkcija
Iestatītajā laikā automātiski sāk tējas 
pagatavošanu

60 minūšu darbības  
“keep Warm” funkcija

regulējama temperatūra
Ļauj iegūt jebkādas tējas optimālo 
garšu un smaržu

“time since Brew” funkcija
LCD taimeris kontrolē pagatavotās tējas 
svaigumu

tējas stipruma noteikšana
Tējas sietiņa iemērkšanas laiks nosaka tējas 
stiprumu: no vājas līdz stiprai



Kad pirmo reizi nobaudīju precīzi 90 grādos pagatavoto oolong tēju,  
man pilnībā mainījās priekšstats par šo dzērienu.  
Kādreiz sausā un rūgtā pēcgarša pārvērtās atsvaidzinoši patīkamā un saldā.

Tējas baudītāji vairāk nekā tūkstoš gadu ir zinājuši, cik svarīgs 
ir pagatavošanas laiks un temperatūra. Tomēr līdz šim nebija 
vienkārša veida, kā bez termometra, hronometra un  
pamatīgām klapatām iegūt tējas nevainojamo garšu.

Tādēļ mēs, kompānijā Stollar, nolēmām izgatavot 
tējkannu, kas bez sarežģījumiem ļautu baudīt tasi 
burvīgas tējas. One Touch Tea Maker tējas 
pagatavošanas ierīce ir mūžsenas problēmas 
mūsdienīgs risinājums.

Eddie Siu, 
Stollar produktu dizainers

Zaļā tēja
80°c / 3 minūtes
Zaļā tēja ir pazīstama ar savām vieglas un svaigas garšas un smaržas īpatnībām.
Daudzveidīgajā zaļajā tējā varat sajust zāļu, riekstu, augļu, svaiguma, ziedu, 
jasmīnu un dūmu piegaršu.
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Baltā tēja
85°c / 3 minūtes
Baltajai tējai ir maiga garša, kas ir vieglāka un saldāka, salīdzinot ar zaļo tēju.
Sajūtiet baltajai tējai raksturīgo ziedu, augļu, svaiguma un zāļu piegaršu.

Oolong tēja
90°c / 3 minūtes
Oolong ir daļēji fermentēta tēja, kurai piemīt gan zaļās, gan melnās tējas īpašības.
Ir ļoti daudz ulun tējas veidu – no gaišām un aromātiskām līdz tumšām un 
sarkanīgām ar nedaudz saldu pēcgaršu.  
Sajūtiet raksturīgo ziedu, riekstu un augļu piegaršu.

Zāļu tēja
100°c / 4 minūtes
Zāļu tējas netiek pagatavotas no tējas auga,  
bet ziediem, lapām, saknēm vai sēklām.
Parastākās zāļu tējas ir no kumelītēm, piparmētrām, fenheļa un mežrozītēm.

Melnā tēja
100°c / 2 minūtes
Melnajai tējai ir spēcīgāks aromāts un garša, salīdzinot ar citiem tējas veidiem, un 
daudzas melnās tējas šķirnes var baudīt ar pienu un cukuru.
Melnās tējas var būt spēcīgas un aromātiskas ar ziedu, augļu, pikantu un dūmu 
piegaršu.
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