
Sviestmaižu grils
Norādījumu rokasgrāmata

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

Produkta svars un izmēri:                                                                                             1.6 kg. - 244x140x97 mm

Tilpums:                                                                                                                                                         13x12cm

Nominālais spriegums:                                                                                                                           220-240V 

Nominālā jauda:                                                                                                                                       600 Watt

Nominālā frekvence:                                                                                                                                 50-60Hz

Izcelsmes valsts:                                                                                                                                                Ķīna

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

Produkta nosaukums:                                                                                                                Sviestmaižu grils

MC-JK1312P201

...tāesgatavoju!



SATURS
BRĪDINĀJUMS PAR DROŠĪBU
PRODUKTA PĀRSKATS
TĪRĪŠANA UN APKOPE
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
SERVISA PAMĀCĪBA

SVARĪGA PIEZĪME
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.

1
6
7
8
11



Brīdinājums

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet!

Padoms
• Lai izvairītos no fizisku traumu un materiālu

zaudējumu nodarīšanas sev un citiem, ievērojiet
šādus drošības pasākumus.

• Brīdinājumu par drošību neievērošana un
nepareizs lietojums var būt nelaimes gadījuma
cēlonis.

Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:
• Ierīces bez uzraudzības lieto bērni un personas

ar invaliditāti
• Bērni spēlējas ar ierīci

• Nevāriet ūdeni ar šo ierīci.
• Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena,

neievietojiet spraudes, dzelzs vadus vai citus
priekšmetus atverē ierīces apakšā.

• Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena un
fiziskām traumām, nevelciet un neievietojiet
kontaktdakšu ar slapjām rokām.

• Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas
trieciena vai īsslēguma, nelietojiet ierīci, ja ir bojāta
barošanas vada kontaktdakša.

• Neļaujiet bērniem to apkalpot un lietot vienatnē, un
novietojiet to mazuļiem un bērniem nepieejamā
vietā, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem,
piemēram, elektriskās strāvas triecieniem un
apdegumiem.
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• Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no barošanas,
uzreiz iztīriet paliekas no iekšpuses un ārpuses, bet
nelieciet ierīci ūdenī vai nemazgājiet to ar ūdeni, lai
nesabojātu ierīces izolācijas īpašības.

• Darba laikā ierīci aizliegts kustināt vai kratīt.
• Neveiciet nekādas modifikācijas: Lai izvairītos no

ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un
fiziskām traumām, nevienam citam nav atļauts
veikt demontāžu vai remontu, izņemot servisa
tehniķus.

• Lai izvairītos no ugunsgrēka un elektriskās strāvas
trieciena barošanas vada bojājuma dēļ,
neizmantojiet šādas metodes: nelokiet barošanas
vadu ar spēku, neturiet augstas temperatūras
avotu tuvumā, nesasieniet vai nelieciet uz tā
smagus priekšmetus.

• Nenovietojiet ierīci nestabilā, mitrā vietā vai citu
uguns vai karstuma avotu tuvumā, pretējā
gadījumā tas var tikt bojāts, vai var notikt nelaimes
gadījumi.

• Ja nepieciešams veikt produkta remontu vai
detaļu nomaiņu, dodieties uz Midea norādīto
servisa centru, lai izvairītos no slēptas bīstamības,
kādu rada nepareiza apkope vai nepareiza
piederumu izvēle.

• Nedarbiniet ierīci ar ārēju taimeri vai neatkarīgu
tālvadības sistēmu.

• Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no
apdraudējuma, tas jānomaina ražotāja, tā servisa
nodaļas vai līdzīgu nodaļu profesionāļiem.

BRĪDINĀJUMS
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Uzmanību!
• Šis produkts ir paredzēts lietojumam tikai telpās.
• Izmantojiet atsevišķu kontaktligzdu ar zemējuma

vadu ar nominālo strāvu 10 A vai lielāku. Ja to
izmanto kopā ar citām elektroierīcēm,
kontaktligzda var būt anormāla un izraisīt
ugunsgrēku un citu bīstamību.

• Lai izvairītos no ugunsgrēka un elektriskās strāvas
trieciena, neizmantojiet citu spriegumu, izņemot
maiņstrāvas 220 V. Nelietojiet bojātu barošanas
vadu.

• Bez atļaujas neizjauciet, nepārbaudiet un
neņemiet nost aizmugurējo pārsegu. Ja produkts
nedarbojas, tas jānosūta uz norādīto servisa
punktu remonta nolūkā.

• Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas
trieciena vai īsslēguma, kontaktdakša pilnībā
jāievieto kontaktligzdā.

• Ja uz barošanas vada kontaktdakšas,
kontaktdakšas gala vai kontaktligzdas ir putekļi vai
ūdens pēdas, uzreiz tās notīriet, lai izvairītos no
ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai īsslēguma.

• Ierīces darbības laikā dažas virsmas sakarsīs. Lai
izvairītos no apdegumiem, stingri aizliegts
pieskarties cepšanas paplātei un produkta
virsmai ar rokām.

Note
• Ja eļļa pārplūst, lūdzu, saslaukiet to uzreiz.

Neļaujiet eļļas lāsumiem ieplūst produktā, lai tas
attiecīgi neietekmētu produkta normālu darbību.

BRĪDINĀJUMS
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Ievērojiet!
• Gatavošanas laikā cepšanas paplātē esošos

ēdienus nedrīkst griezt ar nazi vai metāla
piederumiem. Lai nesabojātu nelīpošo pārklājumu,
netīriet cepšanas paplāti ar metāla vai raupjiem
priekšmetiem.

• Nelietojiet ierīci komerciālos nolūkos, lai
neietekmētu produkta kalpošanas laiku.

Padoms
• Iekšējās temperatūras izmaiņu dēļ lietošanas laikā

ir normāli, ka, detaļām saraujoties un izplešoties,
atskan klikšķoša skaņa.

• Pirmo reizi lietojot produktu, var izdalīties neliels
daudzums eļļainu dūmu, kas ir normāla parādība.

• Augstuma virs jūras līmeņa diapazons, kurā
produkts parasti darbojas, ir 0–2000 m.

• Lūdzu, pienācīgi saglabājiet rokasgrāmatu
turpmākai uzziņai.

• Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar šo ierīci
• Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar

ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām
spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un
zināšanām, ja vien tām nav nodrošināta
uzraudzība vai instruktāža.

• Šī ierīce ir paredzēta lietojumam tikai
mājsaimniecībā. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.

BRĪDINĀJUMS
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Viss šī dokumenta saturs ir rūpīgi pārbaudīts. Ja
saturā ir drukas kļūdas vai pārpratumi, lūdzu,
konsultējieties ar mums.
Ievērojiet! Ja produktā būs tehniski uzlabojumi, tie
tiks apkopoti jaunajā rokasgrāmatas versijā bez
iepriekšēja brīdinājuma. Produkta izskats un krāsa
var mainīties.

Paziņojums

BRĪDINĀJUMS
• Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās un

līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
- virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba

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

dzīvojamā tipa telpās;
- gultasvietas un brokastu tipa vide;

• Celiet un atveriet vāku, ievērojot piesardzību, lai
izvairītos no applaucēšanās, un ļaujiet ūdenim
pilēt ierīcē.

• Pārvietojot ierīci, kurā ir karsts ēdiens, ūdens vai
citi karsti šķidrumi, jāievēro īpaša piesardzība.

• Ierīci nedrīkst novietot uz karsta gāzes vai
elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarsētā
cepeškrāsnī.
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PRODUKTA PĀRSKATS
Detaļas

Ievērojiet!
Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:
• Ierīces bez uzraudzības lieto bērni un personas ar invaliditāti
• Bērni spēlējas ar ierīci

Aizdare

Spiežampoga

Augšējais pārsegs

Rokturis

Augšējā cepšanas paplāte

Apakšējā cepšanas paplāte

Rotācijas slēdzis

MC-JK1312P201 ar sviestmaižu paplāti, ar tangrammu paplāti.

Pamatne

Sviestmaižu paplāte Tangrammu paplāte

6



TĪRĪŠANA UN APKOPE
• Pēc katra lietojuma noteikti atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu,

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

• Tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
• Pēc lietošanas izlejiet eļļu, un katru reizi, kad gatavojat ēdienu,

nomainiet to ar tīru eļļu.
• Nemazgājiet ierīci ūdenī, lai izvairītos no elektriskā trieciena un

nepareizas darbības.
• Pirms uzglabāšanas visas detaļas jānosusina un jānovieto drošā un

sausā vietā.
• Tīrīšanas nolūkā nelieciet ierīci tieši zem krāna.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Uzstādīšana un izņemšana
MC-JK1312P201, piemēram

1. Kārtīgi iespraudiet kontaktdakšu un
ieslēdziet ierīci.

1. Pavelciet aizdari uz augšu un turiet
rokturi, lai produktu atvērtu.

2.Pareizi ievietojiet/izņemiet cepšanas
paplāti.

Paspiediet spiežampogu uz augšu

Detaļas
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2. Pēc iepriekšējas uzsildīšanas cepšanas paplātes
virsmu pārklājiet ar cepamo eļļu un pēc tam, kad
eļļa ir uzsildīta, ievietojiet ēdienu.

3. Pēc gatavošanas izslēdziet slēdzi un
atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu.
Tad, kad cepšanas panna ir pienācīgi
atdzisusi, noslaukiet to ar mitru dvieli.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
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Ēdiena nosaukums Sastāvdaļas Ieteicamais
ilgums (min)

Siera un šķiņķa
sviestmaize

Laša un salātu
sviestmaize

Sviestmaižu
paplāte

Šokolādes un siera
sviestmaize

Gurķa un šķiņķa
sviestmaize

2 šķēles tostermaizes, 5 gabaliņi šokolādes,
1 šķēle siera

2 šķēles tostermaizes, 2 šķēles šķiņķa,
3 šķēles gurķa

2 šķēles tostermaizes, 2 šķēles šķiņķa,
1 šķēle siera

2 šķēles tostermaizes, 3 šķēles laša sashimi,
atbilstošs daudzums saplucinātu salātu,
atbilstošs daudzums salātu mērces

Darba ilguma atsauce

Sviestmaižu
paplāte

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
Darba ilguma atsauce

Ēdiena nosaukums Sastāvdaļas

Oriģinālās vafeles

Matcha vafeles

Šokolādes vafeles

55 g miltu ar mazu glutēna saturu, 1 g cepamā
pulvera, 12 g kukurūzas cietes, 1 ola, 35 g piena,
25 g pūdercukura, 20 g sviesta

55 g miltu ar mazu glutēna saturu, 1 g cepamā
pulvera, 12 g kukurūzas cietes, 1 ola, 35 g piena,
25 g pūdercukura, 20 g sviesta, 2 g matcha
pulvera

55 g miltu ar mazu glutēna saturu, 1 g cepamā
pulvera, 12 g kukurūzas cietes, 1 ola, 35 g piena,
25 g pūdercukura, 20 g sviesta, 2 g kakao
pulvera

Ieteicamais
ilgums (min)
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Ievērojiet!
Ar šo produktu nav pieļaujamas šādas situācijas:
• Iepriekš tabulā uzskaitīto pārtikas produktu nosaukumi dažādās

vietās var atšķirties no ierastajiem nosaukumiem, un ilgumu var
pielāgot atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, piemēram, pārtikas
produktu svaram.

• Iepriekš minētās receptes ir piemērojamas tikai produktiem, kas
aprīkoti ar atbilstošu cepšanas paplāti.

Problēmu novēršana

SERVISA PAMĀCĪBA

Indikator-
lampiņa
nekad
nedeg

Parasta
sildīšana

Indikatorlampiņa bojāta Nosūtiet servisa centram
remonta nolūkā

Nenotiek
sildīšana

1. Pārbaudiet, vai kontaktdakša,
kontaktligzda un barošanas
vads ir labā stāvoklī;
kontaktdakšai un
kontaktligzdai jābūt stingri
vietā.

2., 3., 4., 5., 6. Nosūtiet servisa
centram remonta nolūkā

1. Barošana nav ieslēgta
2. Atvienojies iekšējs vads
3. Elektriskā sildīšanas caurule

izdegusi
4. Drošinātājs izdedzis
5. Termostats bojāts
6. Svārstslēdzis bojāts

Atteice Cēlonis Risinājums
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Problēmu novēršana

SERVISA PAMĀCĪBA

Indikator-
lampiņa
vienmēr
deg

Nenotiek
sildīšana

Nosūtiet servisa centram
remonta nolūkā

Parasta
sildīšana

Termostats bojāts Nosūtiet servisa centram
remonta nolūkā

1. Termostats bojāts
2. Atvienojies iekšējs vads

Atteice Cēlonis Risinājums
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Elektroshēma
Padoms Produkti var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAP

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.

Vides aizsardzība

Termostats

Augšējā
elektriskā
sildplate

Termiskais
drošinātājs

Barošanas
indikatorlampiņa

Rezistors

Taimeris

Apakšējā
elektriskā
sildplate
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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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Ražots Ķīnā


