
...tāesgatavoju!

Produkta nosaukums:                                                                                                                                      Grila ierīce

Produkta svars un izmēri:                                                                                                  3.0 kg. - 394x231x188 mm

Tilpums:                                                                                                                                                                                      3.2 L

Nominālais spriegums:                                                                                                                                         220-240V 

Nominālā jauda:                                                                                                                                                    1.300 Watt

Nominālā frekvence:                                                                                                                                                       50Hz

Izcelsmes valsts:                                                                                                                                                                   Ķīna

Importētājs un izplatītājs: 
Midea Italia S.r.l. a socio unico
                                         
Viale Luigi Bodio 29/37
                                         
20158 Milano, Italia/Itālija

Grila ierīce
Norādījumu rokasgrāmata

SVARĪGA PIEZĪME
Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad
pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

MC-DH3020A2



SATURS
DROŠĪBAS PASĀKUMI
DETAĻAS UN FUNKCIJAS
KĀ LIETOT
TĪRĪŠANA UN APKOPE
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Izlasiet šo rokasgrāmatu

Laipni lūdzam

UZMANĪBU!

Tajā atradīsiet daudz noderīgu padomu par to, kā pareizi lietot un kopt grila
ierīci. Tikai neliela profilaktiskā apkope no jūsu puses var jums ietaupīt
daudz laika un naudas ierīces ekspluatācijas laikā. Šie norādījumi var
neaptvert visus iespējamos lietošanas nosacījumus, tāpēc, izmantojot un
kopjot šo produktu, jāpievērš uzmanība drošības detaļām.

Jūs tūlīt pārliecināsities, cik ātra, vienkārša un garšīga var būt veselīga
ēšana!
Pirms darba sākšanas izlasiet visu informāciju par drošību, brīdinājumus un
norādījumus, kas atrodami šajā bukletā. Novietojiet ierīci uz sausas,
līdzenas virsmas. Pēc tam izpildiet norādījumus par tīrīšanu, lai sagatavotu
ierīci lietošanai. Pirms pirmā lietojuma vienmēr ierīci iztīriet.

• Šo ierīci nav paredzēts lietot cilvēkiem (tostarp bērniem) ar
ierobežotām fiziskām, maņu vai mentālām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā
persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai norādījumus par
ierīces lietošanu.

• Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.
• Ierīce jāuzstāda saskaņā ar valstī spēkā esošajiem

elektroinstalēšanas noteikumiem.
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DROŠĪBAS PASĀKUMI
Padoms
• Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā

apdraudējuma un fizisku traumu risku, lietojot
elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības
pamatpasākumi, tostarp šādi.

1. Jāizlasa visas instrukcijas.
2. Nedrīkst pieskarties karstai virsmai. Jālieto

vadības paneļa rokturi vai pogas. Ilgstošas
lietošanas laikā ierīces korpuss kļūst ļoti karsts, ar
to jārīkojas uzmanīgi.

3. UZMANĪBU! Lai mazinātu elektriskās strāvas
trieciena risku, gatavošana jāveic tikai
noņemamā traukā.

4. Ja jebkuru ierīci lieto bērni vai tas tiek darīts bērnu
tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.

5. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, ne
vadu, ne kontaktdakšu, ne grila ierīces korpusu
nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.

6. Virs porcelāna iekšējā trauka malas nedrīkst liet
pārāk daudz ūdens, pretējā gadījumā tas
vārīšanas laikā pārplūdīs.

7. Ja ierīci nelieto, kā arī pirms tīrīšanas barošanas
vada kontaktdakša jāizņem no kontaktligzdas.
Pirms detaļu uzlikšanas vai noņemšanas un pirms
ierīces tīrīšanas jāļauj tai atdzist.

8. Ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc
tam, kad tā nav darbojusies pareizi vai ir jebkādā
veidā bojāta, nedrīkst darbināt. Ierīce jānodod
tuvākajam pilnvarotajam servisam, lai tur ierīci
pārbaudītu, salabotu vai ieregulētu.
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9. Ierīces ražotāja neieteikta palīgpiederuma
izmantošana var izraisīt fiziskas traumas.

10. Paredzēta lietojumam tikai uz darbvirsmas.
11. Ierīci nedrīkst izmantot citos nolūkos, nekā

paredzēts.
12. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
13. Pārvietojot ierīci, kurā ir karsta eļļa vai citi karsti

šķidrumi, jāievēro īpaša piesardzība.
14. Vads nedrīkst karāties pāri galda un darbvirsmas

malai vai skarties pie karstas virsmas.
15. Īss barošanas vads tiek izmantots, lai mazinātu

risku, kādu rada tas, ka to satver bērni, savukārt
iepinoties garākā vadā vai paklūpot pār tādu.

16. BRĪDINĀJUMS! Izšļakstīts ēdiens var radīt smagus
apdegumus. Ierīce un barošanas vads jātur
bērniem nepieejamā vietā. Vadu nekādā
gadījumā nedrīkst vilkt pāri darbvirsmas malai,
nedrīkst lietot zem darbvirsmas esošu
kontaktligzdu un nedrīkst lietot ar pagarinātāju.

17. Pirms pirmā lietojuma jāpārliecinās, vai ierīces
elektrības nominālvērtības atbilst esošajām
elektrības nominālvērtībām.

18. Lai atvienotu ierīci, jebkurš vadības elements
jāpagriež stāvoklī "izslēgts", pēc tam jāizņem
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

19. Ierīci NEDRĪKST NOVIETOT uz karsta gāzes vai
elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarsētā
cepeškrāsnī.

DROŠĪBAS PASĀKUMI
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20. Porcelāna traukā NEDRĪKST LIKT sasalušus
priekšmetus, ja tas ir pārāk sakarsis, kā arī
nedrīkst mazgāt porcelāna trauku ar aukstu
ūdeni.

21. Sautēšanas laikā NEDRĪKST ATVĒRT vāku, pretējā
gadījumā karstums izplūdīs un būs
nepieciešams ilgāks sautēšanas laiks.

22. NEDRĪKST ēdienu gatavot tieši alumīnija katlā.
23. NEDRĪKST porcelāna iekšējo trauku likt uz gāzes

plīts.
24. Lai izvairītos no jebkādām plaisām vai

bojājumiem, kādi var rasties cepšanas pannā, ir
nepieciešama pareiza apkope.

25. Cepšanas pannu drīkst nest tikai, turot aiz sānu
rokturiem uz gatavošanas pamatnes. NEDRĪKST
NEST, turot aiz vāka roktura, pat ja vāks ir
aizslēgts.

26. Šī ierīce nav paredzēta ēdienu fritēšanai.
27. LIETOJAMA TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.
28. Pirmo reizi lietojot produktu, var izdalīties neliels

daudzums baltu dūmu, kas ir normāla parādība.
29. Produkta lietošanas laikā detaļas var "klikšķēt", jo

tās karstumā izplešas un aukstumā saraujas. Lai
tas jūs nekavē ierīci lietot.

30. Lai panāktu labāku gatavošanas efektu, šis
produkts automātiski regulē temperatūru,
pārtrauc sildīšanu, ja temperatūra ir pārāk
augsta, un indikatorlampiņa nodziest; ja

DROŠĪBAS PASĀKUMI
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temperatūra ir pārāk zema, sildīšana tiek
atsākta, un indikatorlampiņa deg.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

31. Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni un
personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai
mentālajām spējām vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta
uzraudzība vai instruktāža par ierīces lietošanu
drošā veidā un ja tās apzinās ar to saistītos
apdraudējumus.

32. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un
lietotājam veicamo apkopi bērni nedrīkst veikt,
ja vien nav vecāki par 8 gadiem un tiek
uzraudzīti.

33. Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki
par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

34. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci
nespēlējas.

35. Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās un
līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
- personāla virtuves telpas darbnīcās, birojos

un citās darba telpās;
- saimniecības ēkas;
- klientu lietojumam viesnīcās, moteļos un citās

dzīvojamā tipa telpās;
- gultasvietas un brokastu tipa vide;

36. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no
apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā
servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām
personām.
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SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

DROŠĪBAS PASĀKUMI
37. Pirms tīrīšanas, apkopes vai pārvietošanas un

vienmēr, kad ierīce netiek lietota, tā jāizslēdz un
jāatvieno no elektrotīkla.

38. Šīs ierīces nav paredzētas darbināšanai ar
ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

39. Brīdinājums! Nepareizs lietojums var izraisīt
iespējamas fiziskas traumas.

40. Pievērsiet uzmanību applaucēšanās iespējai,
redzot augstas temperatūras simbolu.

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

Rokturis

Stikla vāks

Cepšanas trauks

Pamatne

Regulēšanas svira

Indikatorlampiņa
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Informācija par produktu

Produkta modelis Nominālais spriegums Nominālā jauda

MC-DH3020A2 1300W220-240V~

KĀ LIETOT
1. Iespraudiet barošanas vada kontaktdakšu

un nodrošiniet, lai tā būtu savā vietā.

2. Pārslēdziet regulēšanas sviru priekšpusē, lai
iestatītu augstas liesmas pozīciju.

3. Pārklājiet cepšanas pannas virsmu ar
cepamo eļļu.

4. Kad eļļa sakarsusi, uzlieciet gatavojamo
pārtikas produktu.

5. Uzlieciet stikla vāku un sāciet gatavošanu.
Attiecīgā laikā atveriet vāku un apgroziet
ēdienu, lai nodrošinātu vienmērīgu uzsilšanu.

6. Pēc gatavošanas beigām atvienojiet barošanas
vada kontaktdakšu un pēc pienācīgas
atdzišanas noslaukiet to ar mitru dvieli.
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TĪRĪŠANA UN APKOPE
1. Pēc katra lietojuma noteikti atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu,

pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma nogaidiet dažas minūtes
un tad noslaukiet to ar mitru drānu. Ja tas tiks ilgstoši uzglabāts, tas
jānotīra ar mazgāšanas līdzekli.

2. Tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
3. Pēc lietošanas eļļa no produkta cepšanas paplātes jāizlej, un gatavojot

tā katru reizi jāaizstāj ar tīru eļļu.
4. Nelieciet produktu tīrīšanai ūdenī, lai nepieļautu elektriskās strāvas

triecienu un kļūdainu darbību.
5. Pirms uzglabāšanas nosusiniet visus komponentus un novietojiet

produktu drošā un sausā vietā.
6. Jebkura cita apkope jāveic pilnvarotam servisa pārstāvim.
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KĻŪMJU SKAIDROJUMS

Anormālas
parādības

Sērijas
numurs Cēlonis Pārbaudes punkti un

problēmu novēršana

1

Darba
gaisma
nekad
nedeg

Darba
gaisma
vienmēr
deg un
nekad
neiz-
slēdzas

Sildplate
pārtrauc
darboties

Sildplate
sāk
darboties

Sūtiet uz norādīto tehniskās
apkopes nodaļu tehniskās
apkopes veikšanai.

Sūtiet uz norādīto tehniskās
apkopes nodaļu tehniskās
apkopes veikšanai.

1. Elektriskā sildīšanas
caurule ir bojāta

2. Atvienojies iekšējs
vads

Sildplate
sāk
darboties

Sildplate
pārtrauc
darboties

Temperatūras vadības
ierīce ir bojāta

Indikatorlampiņa
ir bojāta

Sūtiet uz norādīto tehniskās
apkopes nodaļu tehniskās
apkopes veikšanai.

1. Barošanas padeve
nav pievienota

2. Atvienojies iekšējs
vads

3. Izdedzis drošinātājs
4. Temperatūras

vadības ierīce ir
bojāta

1. Pārbaudiet, vai slēdži,
kontaktdakšas, kontaktligzdas,
barošanas vadi ir vai nav
bojāti, un pārliecinieties, vai
kontaktdakšas un
kontaktligzdas ir pareizajā
vietā.

2., 3., 4. sūtiet uz norādīto
tehniskās apkopes nodaļu
tehniskās apkopes veikšanai

2
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Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi
jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes
savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās
ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas
resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un
veselīgu utilizāciju.

PAP
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GARANTIJA
Garantijas sertifikāts
Pateicamies par šī produkta iegādi!
Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.
Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus 
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.
Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, 
kurā pirkums tika veikts.
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Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā


