Naudojimo ir montavimo instrukcija
Garinis troškintuvas

Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir
paleisdami. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Šis garinis troškintuvas atitinka reikiamus saugos nuostatus. Netinkamai naudojant galima žala asmenims ir materialinė žala.
Prieš pradėdami naudoti garinį troškintuvą, atidžiai perskaitykite
naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikiami svarbūs nurodymai, susiję su montavimu, sauga, naudojimu ir technine priežiūra. Taip apsaugosite save ir nesugadinsite garinio troškintuvo.
"Miele" negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl
šių nurodymų nepaisymo.
Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam
galimam savininkui.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Šis garinis troškintuvas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.

 Šis garinis troškintuvas nėra skirtas naudoti lauke.
 Garinį troškintuvą naudokite tik buityje šioje instrukcijoje aprašytais naudojimo tikslais.
Bet koks kitas naudojimo būdas yra neleistinas.

 Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti garinio troškintuvo, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.
Šie žmonės garinį troškintuvą valdyti neprižiūrimi gali tik tuomet, kai
jiems paaiškinama, kaip tai reikia daryti saugiai. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Vaikai namų ūkyje
 Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai naudotis gariniu troškintuvo
gali tik nuolat prižiūrimi.

 Vyresni nei aštuonerių metų vaikai garinį troškintuvą neprižiūrimi
gali naudoti tik tada, kai apie jį jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai jį naudoti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus
netinkamo naudojimo pavojus.

 Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti garinio troškintuvo.
 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli garinio troškintuvo. Jiems niekada neleiskite žaisti su gariniu troškintuvu.

 Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pavyzdžiui, plėvelę) arba ją užsimauti ant galvos ir uždusti. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Pavojus nusideginti karštais garais! Vaikų oda jautresnė karštai
temperatūrai negu suaugusiųjų. Vaikai negali atidaryti prietaiso durų,
jeigu garinis troškintuvas naudojamas. Neleiskite vaikams būti arti
garinio troškintuvo, kol jis atvės ir nebebus pavojaus nudegti.

 Pavojus susižeisti! Didžiausia galima prietaiso durų apkrova 8 kg.
Vaikai gali susižeisti už atidarytų durų. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durų arba ant jų persisverti.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Techninė sauga
 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui. Įrengimo ir techninės
priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgaliotieji specialistai.

 Dėl pažeidimų garinis troškintuvas gali tapti nebesaugus. Patikrinkite, ar nematyti pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto garinio
troškintuvo.

 Patikimas ir saugus garinio troškintuvo naudojimas užtikrinamas
tik tuomet, jeigu jis buvo prijungtas prie bendrojo maitinimo tinklo.

 Garinio troškintuvo saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie įžeminimo sistemos, kuri įrengta pagal reikalavimus. Tai
pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate,
elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

 Garinio troškintuvo specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų.
Prieš jungdami, palyginkite duomenis. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

 Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos
saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinį troškintuvą jungdami
prie elektros tinklo.

 Šio garinio troškintuvo negalima naudoti nestacionariose vietose
(pavyzdžiui, laivuose).

 Palietus įtampingąsias jungtis ir pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus jūsų gyvybei, dėl to gali sutrikti
garinio troškintuvo funkcijos.
Jokiu būdu neatidarykite garinio troškintuvo korpuso.

 Jei garinį troškintuvą remontuos ne "Miele" įgaliotosios techninės
priežiūros tarnybos darbuotojas, neteksite teisės į garantiją.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 "Miele" patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

 Jeigu nuo elektros laido pašalintas kištukas arba jo nebuvo, garinį
troškintuvą prijungti prie elektros tinklo privalo elektros specialistas.

 Jei yra pažeistas jungiamasis laidas, jį reikia pakeisti specialiu
H 05 VV-F (PVC izol.) tipo jungiamuoju laidu, kurį galima įsigyti iš
"Miele" arba klientų aptarnavimo skyriaus.

 Prieš įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, reikia
visiškai atjungti garinį troškintuvą nuo elektros tinklo. Norint tai užtikrinti, reikia
– išjungti elektros instaliacijos saugiklius arba
– visiškai išsukti elektros įsukamuosius elektros saugiklius, arba
– iš kištukinio lizdo ištraukti tinklo kištuką (jei yra). Traukti reikia ne
už laido, bet už kištuko.

 Jeigu garinis troškintuvas bus montuojamas už priekinės baldų
dalies (pvz., durų), jų niekada neuždarykite, kai naudojate prietaisą.
Už uždarytos priekinės baldų dalies kaupiasi šiluma ir drėgmė. Taip
galite pažeisti garinį troškintuvą, įmontavimui skirtą spintą ir grindis.
Baldų duris uždarykite tik tuomet, kai garinis troškintuvas bus visiškai atvėsęs.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Pavojus nudegti! Naudojamas garinis troškintuvas įkaista. Galite
nusideginti nuo gaminimo kameros, troškinamo maisto, priedų ir
karštų garų. Įkišdami arba išimdami karštą gaminamą maistą bei
dirbdami prie karštos gaminimo kameros apsimaukite puodkėles.
Įkišdami ir išimdami troškinti skirtus indus atkreipkite dėmesį, kad
neišsilietų turinys.

 Verdamose arba šildomose uždarytose skardinėse susidaro viršslėgis, dėl kurio jos gali sprogti.
Gariniame troškintuve nevirkite ir nešildykite skardinių.

 Karščiui ir garui neatsparūs plastikiniai indai, esant aukštai temperatūrai, tirpsta ir gali pažeisti garinį troškintuvą.
Troškinti garuose naudokite tik karščiui (iki 100 °C) ir garui atsparius
plastikinius indus. Laikykitės indų gamintojo nurodymų.

 Gaminimo kameroje laikomi patiekalai gali išsausėti, o išsiskirianti
drėgmė gali sukelti garinio troškintuvo koroziją. Paruoštų valgių nelaikykite gaminimo kameroje, o troškinant nenaudokite jokių daiktų, kurie gali surūdyti.

 Galite susižeisti dėl atidarytų garinio troškintuvo durų.
Be reikalo nepalikite atidarytų durų.

 Jei netoli garinio troškintuvo naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiui, rankinį maišytuvą, atkreipkite dėmesį, ar prietaiso durelėmis
neprispaudėte jungiamojo laido. Gali būti pažeista laido izoliacija.

 Garinis troškintuvas nustatytas taip, kad po naudojimo vandens
talpoje visada liktų vandens. Jeigu nėra likusio vandens, galimas gedimas. Klauskite klientų aptarnavimo skyriaus.

 Vandens talpos negalima talpinti į vandenį arba plauti indaplovėje.
Įstatant vandens talpą į garinį troškintuvą kyla elektros smūgio pavojus.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Po kiekvieno naudojimo higienos sumetimais ištuštinkite vandens
talpą, kad išvengtumėte kondensato susidarymo gariniame troškintuve.

 Pavojus nudegti! Baigus troškinti, garų generatoriuje gali likti karšto vandens. Išimdami ir statydami vandens talpą, stenkitės, kad ji neapvirstų.

 Ant korpuso nestatykite jokių daiktų, kad išvengtumėte subraižymų.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Valymas ir priežiūra
 Valymo garais prietaiso garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir
sukelti trumpąjį jungimą.
Garinio troškintuvo niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

 Braižant gali būti pažeistas durų stiklas.
Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių,
aštrių metalinių grandiklių.

 Norint nuvalyti, galima išimti padėklų laikiklius (žr. skyrių "Valymas
ir priežiūra – padėklų laikikliai").
Vėl juos teisingai įstatykite, o garinio troškintuvo niekada nenaudokite be įstatytų padėklų laikiklių.

 Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su
druska arba skysčių likučius.

Priedai
 Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jei pritvirtinamos arba
įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir
(arba) atsakomybė už produktą.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Pastatymo nurodymas

 Saugus atstumas nuo uždarytų prietaiso durų iki darbastalio turi
būti mažiausia 150 mm.
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Aplinkos apsauga
Transportavimo pakuočių utilizavimas
Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos
aplinkai nekenkiančios ir perdirbti tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Jums prietaisą pardavęs prekybininkas
pakuotę priims atgal.

Senos įrangos išmetimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Bet joje yra ir
kenksmingų medžiagų, kurių reikia, kad
įranga veiktų ir būtų užtikrinama sauga.
Jei jas išmesite kartu su buitinėmis
atliekomis, tai gali turėti neigiamą įtaką
žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl senos
įrangos neišmeskite kartu su buitinėmis
atliekomis.

Tiesiog pristatykite jas į gyvenamojoje
vietoje įrengtą nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo ir
perdirbimo skyrių. Prireikus teiraukitės
pardavėjo.
Privalote pasirūpinti, kad išvežti skirta
sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Apžvalga
Garinio troškintuvo apžvalga

a Valdymo elementai

i Garo įvestis

b Garų išleidimo anga

j Surinkimo latakas prie gaminimo kameros

c Durų sandariklis
d Garų kanalas
e Stalčius
f Vandens talpa su įstatymu
g Vandens talpai skirtas įstatymo kontaktas

k Pagrindo kaitinimo elementas
l Temperatūros jutiklis
m Garo išvestis
n Surinkimo latakas prie durelių
o Durelių atidarymo mygtukas

h 4 įstūmimo lygmenų atraminės grotelės
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Apžvalga
Kartu tiekiami priedai
Jei reikia, galite papildomai užsisakyti
komplekte esančius ir kitus priedus (žr.
skyrių "Pasirinktiniai priedai").
DGG 15

1 lašų surinkimo dubenėlis, naudojamas
troškinimo režimu surinkti lašantį skystį,
gali būti naudojamas ir kaip troškinimo
indas.
325 x 265 x 40 mm (PxGxA)
DGGL 1

2 skylėtieji troškinimo indai
Talpa 1,5 l / Naudingasis tūris 0,9 l
325 x 175 x 40 mm (PxGxA)
Silikoninis tepalas

1 tūbelė, skirta jungties tarpikliui prie
vandens talpos sutepti
"Miele" receptų knyga "Troškinimas
garuose"
Gaminkite ir mėgaukitės su "Miele"
Geriausi receptai iš "Miele" bandymų
virtuvės
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Valdymo elementai

a Pagilintas įjungimo / išjungimo mygtukas 
Kalkių šalinimo proceso įjungimas ir išjungimas bei iškvietimas
b Jutikliniai mygtukai 
Temperatūros ir troškinimo laiko nustatymas bei "puslapių vartymas" programavime
Programavimo iškvietimas:  + 
c Jutiklinis mygtukas "OK"
Įvesties patvirtinimas
d Ekranas
e Optinė sąsaja
(tik "Miele" klientų aptarnavimo tarnybai)
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Valdymo elementai
Jutikliniai mygtukai
Jutikliniai mygtukai reaguoja į pirštų sąlytį. Kiekvienas palietimas patvirtinamas
mygtukų perjungimo signalu. Šį signalą galite išjungti (žr. skyrių "Nustatymai").

Ekranas
Rodmuo

Reikšmė

 (mirksi)

Vandens trūkumas arba nėra vandens talpos

Skaitmenys + °C

Temperatūra

Skaitmenys + h

Gaminimo trukmė

 + skaitmuo (-enys)

Būtina pašalinti kalkes iš garinio troškintuvo
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Veikimo aprašymas
Vandens talpa

Temperatūra

Didžiausias galimas pripildomas kiekis
yra 1,2 l, o mažiausias 0,75 l. Vandens
talpos viduje ir išorėje yra žymos. Draudžiama viršyti viršutiniąją žymą!

Garinio troškintuvo temperatūros riba
nuo 40 °C iki 100 °C. Įjungus garinį
troškintuvą, yra nustatyta 100 °C. Temperatūrą galite keisti 5 °C žingsniais.

Vandens suvartojimas priklauso nuo
maisto produktų ir troškinimo trukmės.
Galbūt gaminimo metu reikia pripildyti
vandens. Jeigu troškinimo metu atidaromos durys, padidėja vandens suvartojimas.

Temperatūros rekomendacija
Temperatūra

Taikymas

100 °C

– Visų maisto produktų troškinimas
– Kaitinimas

Jeigu vandens talpa nepakankamai pripildyta vandens arba neįstumta, ekrane
mirksi simbolis .

– Ruošimas pagal
valgiaraštį
– Konservavimas

Lašų surinkimo dubenėlis
Visada įstumkite lašų surinkimo dubenėlį į žemiausią lygmenį, jeigu gaminate
skylėtuose troškinimo induose. Dubenėlyje susirenka lašantis skystis, kurį
galite lengvai pašalinti.
Esant poreikiui, lašų surinkimo dubenį
galite naudoti kaip troškinimo indą.

– Sulčių išsunkimas
85 °C

– Atsargus žuvies
troškinimas

60 °C

– Atitirpinimas

40 °C

– Mielinės tešlos kildinimas
– Jogurto paruošimas
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Veikimo aprašymas
Gaminimo trukmė
Trukmę galite nustatyti nuo 1 min. (:)
iki 9 val. 59 min. (:). Jeigu ji yra daugiau nei 59 minutės, ją būtina nurodyti
valandomis ir minutėmis. Pavyzdys: trukmė 80 minučių = 1:20.

Garsai
Jeigu garinis troškintuvas yra naudojamas, girdėsite ventiliatoriaus keliamus
garsus. Susidarant garams, atsiranda
garsai, panašūs į virdulio skleidžiamus
garsus.

Įkaitinimo fazė
Įkaitinimo fazėje gaminimo kamera įkaitinama iki nustatytos temperatūros. Kylanti gaminimo kameros temperatūra rodoma ekrane.
Įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo
maisto produktų kiekio ir temperatūros.
Įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes.
Ruošiant atvėsintus arba užšaldytus
maisto produktus, trukmė pailgėja.
Įkaitinimo fazę galite sutrumpinti, jei
vandens talpą pripildysite karšto vandens.

Gaminimo fazė
Pasiekus nustatytą temperatūrą, prasideda gaminimo fazė. Jos metu ekrane
rodomas likęs laikas.

20

Pirmasis paleidimas naudoti
 Specifikacijų lentelę, kuri yra prie kartu pristatytų dokumentų, priklijuokite
tam skirtoje vietoje, žr. skyriuje "Klientų aptarnavimo tarnyba, specifikacijų
lentelė".
 Nuimkite, jei yra, priklijuotas apsauginės plėvelės ir lipdukus.
Gamykloje garinio troškintuvo funkcijos buvo patikrintos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš linijų į gaminimo kamerą gali pritekėti likusio vandens.

Pirmasis garinio troškintuvo
valymas
Durų atidarymas

Vandens talpa
 Iš garinio troškintuvo išimkite vandens talpą ir tarpiklį (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra. Vandens talpa").
 Vandens talpą ir tarpiklį išskalaukite
rankomis karštu vandeniu, bet nenaudodami ploviklio.
Vandens talpos pažeidimas!
Vandens talpyklo jokiu būdu neplaukite ir nenardinkite į vandenį.
Priedai / gaminimo kamera
 Iš gaminimo kameros išimkite visus
priedus.
 Rankomis arba indaplovėje nuplaukite priedus.
Prieš pristatant garinis troškintuvas
buvo išteptas priežiūros priemone.
 Gaminimo kamerą valykite švaria
kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu,
kad pašalintumėte priežiūros priemonę.

 Atidarykite duris kairėje paspausdami
durų atidariklį.
Tuomet durys šiek tiek atsidaro.
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Pirmasis paleidimas naudoti
Vandens kietumo nustatymas
Gamykloje nustatytas garinio troškintuvo vandens kietumas kietas. Kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų pašalinamos kalkės, vandens
kietumą turite nustatyti atsižvelgdami į
vietos sąlygas. Kuo kietesnis vanduo,
tuo dažniau būtina šalinti kalkes iš garinio troškintuvo.
 Patikrinkite, koks vandens kietumas
nustatytas, ir, jeigu būtina, nustatykite
teisingą vandens kietumą (žr. skyrių
"Nustatymai").

Virimo temperatūros suderinimas
Prieš pirmą kartą gaminant maisto produktus, būtina garinį troškintuvą priderinti prie vandens virimo temperatūros,
kuri skiriasi pagal pastatymo vietos
aukštį. Šio proceso metu praskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.
Privalote būtinai įvykdyti šį procesą,
kad užtikrintumėte veikimą be trikčių.
 15 minučių įjunkite garinį troškintuvą
100 °C. Atlikite veiksmus, aprašytus
skyriuje "Valdymas".
Virimo temperatūros suderinimas po
persikraustymo
Po persikraustymo garinį troškintuvą
reikia suderinti su pasikeitusia vandens
virimo temperatūra, jei naujoji pastatymo vieta nuo senosios skiriasi bent 300
metrų aukščio atžvilgiu. Pašalinkite kalkes (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra. Kalkių šalinimas").
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Valdymas
Valdymo principas
Naudokite tik vandentiekio vandenį,
jokiu būdu ne distiliuotą, mineralinį
vandenį ar kitus skysčius!
 Pripildykite vandens talpą ir ją įstumkite į garinį troškintuvą iki fiksacijos.
Jeigu vandens talpa neteisingai įstumta, garinis troškintuvas nešildo ir po
kurio laiko rodoma  (žr. skyrių "Ką
daryti, jeigu...").
 Jeigu reikia, lašų surinkimo dubenėlį
įstumkite į žemiausią lygmenį.

Ekrane pasirodo  ir mirksi .
 Paliesdami jutiklinį mygtuką  (nuo
 aukštyn) arba  (nuo  žemyn), nustatykite norimą gaminimo
laiką.
 Patvirtinkite paspausdami "OK".
Pradedamas gaminimo procesas. Įsijungia garų generatorius ir ventiliatorius.
Jeigu nustatymų nebaigiate per 15 minučių, garinis troškintuvas išsijungia.

 Patiekalą įdėkite į gaminimo kamerą.
 Garinį troškintuvą įjunkite nuspausdami .

Ekrane pasirodo  ir mirksi °.
 Jeigu norite gaminti 100 °C, patvirtinkite paspausdami "OK".
 Jeigu norite gaminti žemesnėje temperatūroje, paliesdami jutiklinį mygtuką  sumažinkite temperatūrą ir patvirtinkite paspausdami "OK".
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Valdymas
Pasibaigus gaminimui

Pasinaudojus

– ekrane pasirodo " ",

 Išimkite ir ištuštinkite lašų surinkimo
dubenėlį.

– ventiliatorius lieka įjungtas,
– pasigirsta signalas.

 Pavojus nudegti!

 Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
Išimdami vandens talpą ją šiek tiek
paspauskite viršun.

Atidarius duris gali išsiveržti garai.
Atsitraukite per žingsnį ir palaukite,
kol garai išsiskirstys.

 Išvalykite ir išdžiovinkite visą garinį
troškintuvą po kiekvieno naudojimo,
kaip aprašyta skyriuje "Valymas ir
priežiūra".

 Pavojus nudegti!

 Prietaiso duris uždarykite tik tuomet,
kai gaminimo kameros vidus visiškai
išdžius.

Galite nusideginti nuo gaminimo kameros sienelių, išsiliejusio troškinamo maisto ir priedų.
Išimdami karštus patiekalus, naudokite puodkėles.
 Atidarykite prietaiso duris ir išimkite
gaminamą produktą.
 Garinį troškintuvą išjunkite nuspausdami .
Galite sutrumpinti ventiliatoriaus papildomo veikimo laiką, po išjungimo nedelsiant išimdami vandens talpą.

Garinis troškintuvas nustatytas taip,
kad po naudojimo vandens talpoje
visada liktų vandens. Jeigu nėra likusio vandens, galimas gedimas. Jeigu
nėra likusio vandens, klauskite klientų aptarnavimo skyriaus.
Vandens trūkumas
Jei dirbant atsiranda vandens trūkumas,
pasigirsta signalas ir mirksi simbolis .
 Išimkite vandens talpą ir pripildykite
vandens.
 Vandens talpą įstumkite iki fiksacijos.
 Uždarykite dureles.
Darbas bus tęsiamas.
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Valdymas
Nustatymų keitimas gaminimo proceso metu
Gaminimo metu galite keisti temperatūrą ir gaminimo laiką.

Režimo nutraukimas
Veikimas sustabdomas atidarius dureles. Kaitinimas išjungiamas, išsaugomas
likęs laikas.

Temperatūros pakeitimas

 Pavojus nudegti!

 1 kartą trumpai palieskite "OK".
Ekrane įsijungia temperatūros nustatymas ir mirksi °.

Atidarius duris gali išsiveržti garai.
Atsitraukite per žingsnį ir palaukite,
kol garai išsiskirstys.

 Kaip jau buvo aprašyta, nustatykite
temperatūrą.

 Pavojus nudegti!

Troškinimo trukmės keitimas
 2 kartus trumpai palieskite "OK".
Ekrane pasirodo gaminimo trukmės nustatymas ir mirksi .
 Kaip jau buvo aprašyta, nustatykite
gaminimo trukmę.

Galite nusideginti nuo gaminimo kameros sienelių, išsiliejusio troškinamo maisto, priedų ir karštų garų.
Įstumdami arba išimdami karštą ruošiamą patiekalą, taip pat kišdami
ranką į karštos gaminimo kameros vidų, naudokite puodkėlę.
Darbas tęsiamas uždarius dureles.
Uždarius dureles, vyksta slėgio suvienodinimo procesas, kurio metu gali pasigirsti švilpimas.
Visų pirma pakartotinai įkaitinama ir rodoma kylanti gaminimo kameros temperatūra.
Pasiekus nustatytą temperatūrą, keičiasi
rodinys ir rodomas mažėjantis likęs laikas.
Gaminimo procesas baigiamas anksčiau, jeigu durys atidaromos paskutinę
gaminimo minutę (liko 55 sekundžių).
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Valdymas
Išankstinis įkaitinimas
Gariniame troškintuve yra išankstinio
įkaitinimo funkcija. Išankstinio įkaitinimo
metu gaminimo kamera įkaitinama iki
maždaug 40 °C. Iš anksto pakaitinus
gaminimo kamerą, sutrumpėja įkaitinimo fazė ir visas gaminimo procesas.
Ši funkcija gamykloje neaktyvinama.
Jeigu norite ją naudoti, pakeiskite gamyklinę nuostatą (žr. skyrių "Nustatymai").
Net jeigu išankstinio įkaitinimo funkcija
aktyvinta, prieš kiekvieną gaminimo
procesą galite nuspręsti, ar norite ją
naudoti.
Išankstinio įkaitinimo metu pripildyta
vandens talpa turi būti gariniame troškintuve.
Išankstinio įkaitinimo procesas nutraukiamas atidarius dureles. Galite iš naujo pradėti procesą, išjungdami ir vėl
įjungdami garinį troškintuvą.

Išankstinio įkaitinimo funkcijos naudojimas
 Garinį troškintuvą įjunkite.
Ekrane pasirodo  ir mirksi °. Nepatvirtinkite.
Po kelių sekundžių prasideda išankstinio įkaitinimo fazė ir ekrane rodoma kylanti temperatūra.
Kai procesas baigiamas, ekrane pasirodo  ir mirksi °.
 Patiekalą įdėkite į gaminimo kamerą.
 Kaip jau buvo aprašyta, nustatykite
temperatūrą ir gaminimo trukmę.
Išankstinio įkaitinimo funkcijos nenaudojimas
 Patiekalą įdėkite į gaminimo kamerą.
 Garinį troškintuvą įjunkite.
Ekrane pasirodo  ir mirksi °.
 Patvirtinkite pasirinkdami "OK" ir,
kaip buvo aprašyta, nustatykite norimą temperatūrą.
 Kaip jau buvo aprašyta, nustatykite
gaminimo trukmę.

26

Svarbu ir verta žinoti
Skyriuje "Svarbu ir verta žinoti" rasite
bendruosius galiojančius nurodymus.
Jei tam tikriems maisto produktams ir
(arba) panaudojimo atvejams taikomos
ypatybės, jos nurodomos atitinkamuose
skyriuose.

Troškinimo garuose ypatybės
Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenyje.
Troškinant garuose maisto produktų
skonis išsaugomas geriau nei įprastai
verdant. Todėl rekomenduojame troškinimo metu nedėti druskos arba dėti tik
baigus troškinti. Be to, maisto produktai
išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

Troškinimo indai
Troškinimo indai

Savi indai
Galite naudoti savus indus. Svarbu:
– Indai turi būti atsparūs karščiui (iki
100 °C) ir garams. Jei norite naudoti
plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
– Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiui,
iš porceliano, keramikos arba fajanso,
yra mažiau tinkami troškinti garuose.
Storos sienelės blogai praleidžia šilumą ir todėl gerokai pailgėja lentelėse
nurodytas ruošimo laikas.
– Troškinimo indą statykite į pakankamai didelę skylėtą troškinimo talpyklą, bet ne ant dugno.
– Tarp viršutinės indo briaunos ir gaminimo kameros viršaus turi būti atstumas, kad į indą galėtų patekti pakankamai garų.

Prie garinio troškintuvo pridedami troškinimo indai iš nerūdijančiojo plieno.
Taip pat galimi kiti įvairių dydžių troškinimo indai, su skylėmis ir be jų (žr. skyrių "Įsigyjami priedai"). Taip galite atitinkamiems patiekalams pasirinkti tinkamus troškinimo indus.

Lašų surinkimo dubenėlis

Kuo dažniau naudokite perforuotus
troškinimo indus. Garai galės iš visų pusių pasiekti gaminį ir patiekalas bus
troškinamas tolygiai.

Esant poreikiui, lašų surinkimo dubenį
galite naudoti kaip troškinimo talpą.

Visada įstumkite lašų surinkimo dubenėlį į žemiausią lygmenį, jeigu gaminate
skylėtuose troškinimo induose.
Dubenėlyje susirenka lašantis skystis ir
galite jį lengvai pašalinti.
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Svarbu ir verta žinoti
Įstūmimo lygmuo

Gaminimo trukmė

Jūs galite pasirinkti bet kurį įstūmimo
lygmenį arba vienu metu ruošti keliuose
lygmenyse. Dėl to gaminimo trukmė nesikeičia.

Troškinant garuose, ruošimo laikas iš
esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei
ruošimo laikui įtakos turi tam tikri veiksniai, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Troškinimo talpyklas visada įstumkite
tarp padėklų laikiklių skersinių, kad užtikrintumėte apsaugą nuo apvirtimo.

Ruošimo laikas nepriklauso nuo maisto
produktų kiekio. 1 kg bulvių ruošimo laikas yra toks pat, kaip 500 g bulvių.

Šaldytas produktas

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės vertės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti mažesnę troškinimo trukmę. Esant poreikiui, galite papildomai
patroškinti.

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų
produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

Temperatūra
Troškinant garuose pasiekiama didžiausia temperatūra yra 100 °C. Tokioje
temperatūroje galima troškinti beveik visus produktus. Kai kuriuos jautrius
maisto produktus, pavyzdžiui, uogas,
reikia troškinti mažesnėje temperatūroje, nes jos gali sprogti. Apie tai informuojama atitinkamuose skyriuose.
Kombinacija su šilumą išlaikančiu stalčiumi
Naudojant šilumą išlaikantį stalčių, garinio troškintuvo gaminimo kamera gali
įkaisti iki 40 °C. Jeigu tokiu atveju nustatote 40 °C temperatūrą, garas negaminamas, nes gaminimo kamera yra per
karšta.
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Troškinimas su skysčiais
Jei ruošiate su skysčiais, troškinimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

Asmeniniai receptai
Maisto produktai ir patiekalai, ruošiami
puode, gali būti troškinami gariniame
troškintuve. Gaminimo trukmė gali būti
tokia pati ir ruošiant gariniame troškintuve. Įsidėmėkite – garinis troškintuvas
neskrudina.

Troškinimas garuose
Daržovės

Įstūmimo lygmuo

Šviežias daržoves paruoškite įprastai,
pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkinkite.

Jei perforuotuose induose troškinate
dažančias daržoves, pvz., burokėlius,
po jomis nedėkite jokių kitų maisto produktų. Taip išvengsite spalvos pokyčių
dėl lašančių skysčių.

Šaldytas produktas

Gaminimo trukmė

Prieš ruošiant šaldytas daržoves, jas
reikia atitirpinti. Išimtis: grupėmis šaldytos daržovės.

Gaminimo trukmė, kaip ir verdant konvekciniu būdu, priklauso nuo produkto
dydžio ir norimo troškinimo laipsnio. Pavyzdys:
Kietai virtos bulvės, padalintos į keturias
dalis:
apie 18 min.
Kietai virtos bulvės, padalintos pusiau:
apie 22 min.
Briuseliniai kopūstai, dideli, apykiečiai:
apie 12 min.
Briuseliniai kopūstai, maži, minkšti:
apie 12 min.

Šviežias produktas

To paties ruošimo laiko šaldytas ir šviežias daržoves galima ruošti kartu.
Pasmulkinkite didesnius, prišalusius gabaliukus. Ruošimo laikas nurodytas ant
pakuotės.
Troškinimo indai
Mažo skersmens maisto produktai (pavyzdžiui, žirniai, šparaginių pupelių
ankštys) nesudaro arba palieka mažai
tuščios erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverbia. Siekiant tolygaus troškinimo
rezultato, šiems maisto produktams pasirinkite plokščius troškinimo indus ir
juos pripildykite tik iki maždaug 3–5 cm
aukščio. Didesnius maisto produktų kiekius paskirstykite ant keleto plokščių
troškinimo indų.

Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę

To paties ruošimo laiko skirtingas daržoves galima ruošti viename troškinimo
inde.
Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., raudonuosius kopūstus, troškinkite neperforuotuose induose.
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Troškinimas garuose
Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės, skirtos šviežioms daržovėms. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti mažesnę troškinimo trukmę. Esant poreikiui, galite papildomai patroškinti.
Daržovės

 [min]

Artišokai

32–38

Žiediniai kopūstai, nepjaustyti

27–28

Žiediniai kopūstai, galvutės
Pupelės, žalios

8
10–12

Brokoliai, galvutės

3–4

Morkos, nepjaustytos

7–8

Morkos, padalintos pusiau

6–7

Morkos, smulkintos
Cikorija, padalinta pusiau

4
4–5

Kininiai kopūstai, supjaustyti

3

Žirniai

3

Pankolis, perpjautas pusiau
Pankolis, juostelėmis

10–12
4–5

Lapiniai kopūstai, pjaustyti

23–26

Bulvės, verdamos kietai, skustos
nepjaustytos
perpjautos pusiau
padalintos į keturias dalis

27–29
21–22
16–18

Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos
nepjaustytos
perpjautos pusiau
padalintos į keturias dalis

25–27
19–21
17–18

Bulvės, verdamos miltingos, skustos
nepjaustytos
perpjautos pusiau
padalintos į keturias dalis

26–28
19–20
15–16

Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis

6–7

Moliūgai, pjaustyti kubeliais

2–4
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Troškinimas garuose
Daržovės

 [min]

Kukurūzų burbuolės

30–35

Burokėliai, pjaustyti

2–3

Paprika, kubeliais arba juostelėmis
Bulvės su lupenomis, verdamos kietai
Grybai
Porai (česnakai), pjaustyti
Porai (česnakai), perpjautos lazdelės
"Romanesco", nepjaustyti
"Romanesco", galvutės

2
30–32
2
4–5
6
22–25
5–7

Briuseliniai kopūstai

10–12

Burokėliai, nepjaustyti

53–57

Raudonieji kopūstai, pjaustyti

23–26

Gelteklės, nepjaustytos, nykščio storumo

9–10

Salierai, pjaustyti lazdelėmis

6–7

Šparagai, žalieji
Šparagai, baltieji, nykščio storumo
Saldžiosios morkos, smulkintos
Špinatai
Smailieji kopūstai, pjaustyti

7
9–10
6
1–2
10–11

Salierai, pjaustyti

4–5

Ropės, pjaustytos

6–7

Baltieji kopūstai, pjaustyti

12

Garbanotieji kopūstai, pjaustyti

10–11

Cukinijos, griežinėliai

2–3

Šparaginiai žirniai

5–7

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Mėsa
Šviežias produktas
Mėsą paruoškite kaip įprastai.
Šaldytas produktas
Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytą mėsą (žr. skyrių "Atitirpinimas").
Paruošimas
Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui
troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti
ant kaitvietės.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio.
Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.
500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos
gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir
5 cm aukščio gabalas.
Patarimai
– Jeigu norite išsaugoti kvapą, naudokite perforuotą troškinimo indą. Po
juo pakiškite neperforuotą troškinimo
indą, kad būtų surinktas koncentratas. Su koncentratu galite paskaninti
padažus arba jį užšaldyti ateičiai.
– Stipriam sultiniui ruošti tinka višta
sriubai ir jautienos blauzdos išpjova,
krūtinėlė, nugarinė ir kaulai. Mėsą
kartu su sriubos daržovėmis ir šaltu
vandeniu supilkite į troškinimo indą.
Kuo ilgiau troškinama, tuo geresnis
sultinys.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
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Troškinimas garuose
Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės vertės. Rekomenduojame visų pirma
pasirinkti mažesnę troškinimo trukmę. Esant poreikiui, galite papildomai patroškinti.
Mėsa

 [min]

Blauzdos išpjova, užpilta vandeniu

110–120

Koja

135–140

Vištienos krūtinėlės filė

8–10

Karka

105–115

Nugarinė, užpilta vandeniu

110–120

Veršienos gabaliukai

3–4

Kaselio griežinėliai

6–8

Ėrienos troškinys

12–16

Vištiena

60–70

Kalakutienos vyniotinis

12–15

Kalakutienos pjausnys

4–6

Šoninė, užpilta vandeniu

130–140

Jautienos guliašas

105–115

Višta, užpilta vandeniu, sriubai
Jautiena

80–90
110–120

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Dešros gaminiai

Žuvis

Nustatymai

Šviežias produktas

Temperatūra: 90 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę

Šviežią žuvį paruoškite kaip įprastai,
pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir
išvalykite.

Dešros gaminiai

 [min]

Vytinta dešra

6–8

Mėsos dešra

6–8

Baltoji dešra

6–8

 Gaminimo trukmė

Šaldytas produktas
Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai
atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius taptų pakankamai minkštas, kad galėtų įsisavinti prieskonius.
Paruošimas
Prieš troškindami išvalykite žuvį, pvz.,
citrinų arba žaliųjų citrinų sultimis.
Rūgštys sutvirtina žuvies mėsą.
Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant
garuose, ji išsaugo beveik visas mineralines medžiagas, suteikiančias individualų skonį.
Troškinimo indai
Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.
Įstūmimo lygmuo
Jeigu tuo pačiu metu perforuotame inde
ruošiate žuvį, o kitame inde kitus maisto
produktus, venkite galimo skonio perdavimo dėl lašančio skysčio, žuvį įstumdami tiesiai virš lašų surinkimo dubenėlio / universalios skardos (priklauso nuo
modelio).
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Troškinimas garuose
Temperatūra
85–90 °C
Atsargiai troškinti jautrius žuvies produktus, pvz., jūrų liežuvius.
100 °C
Žuvies, turinčios kietą mėsą, troškinimui, pvz., menkės ir lašišos.
Žuvies troškinimui su padažu arba sultiniu.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio.
Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.
500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir
2 cm aukščio gabalas.

– Susidariusias atliekas, tokias kaip
ašakos, pelekai ir žuvų galvos, kartu
su daržovėmis ir šaltu vandeniu supilkite į troškinimo indą, kad paruoštumėte žuvies sultinį. Esant 100 °C
troškinkite 60–90 minučių. Kuo ilgiau
troškinama, tuo stipresnis sultinys.
– Ruošiant mėlynąją žuvį, žuvis troškinama vandenyje su actu (vandens ir
acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos.
Taip ruošti tinkami karpiai, upėtakiai,
lynai, unguriai ir lašišos.
Nustatymai
Temperatūra: žr. lentelę
Ruošimo laikas: žr. lentelę

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė tampa mėsa. Laikykitės nurodytos
gaminimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta nepakankamai, dar papildomai
patroškinkite kelias minutes.
Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei žuvį ruošiate su padažu arba sultiniu.
Patarimai
– Naudodami prieskonius ir žoleles,
pvz., krapus, pagerinsite individualų
skonį.
– Didesnes žuvis troškinkite plaukimo
padėtyje. Kad galėtumėte atremti, į
troškinimo indą pastatykite apverstą
mažą puoduką ar pan. Ant jo atviru
pilvu pastatykite žuvį.
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Troškinimas garuose
Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės vertės, skirtos šviežiai žuviai. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti mažesnę troškinimo trukmę. Esant poreikiui, galite papildomai patroškinti.
 [°C]

 [min]

Ungurys

100

5–7

Ešerio filė

100

8–10

Karšio filė

85

3

Upėtakis, 250 g

90

10–13

Baltojo paltuso filė

85

4–6

Menkės filė

100

6

Karpis, 1,5 kg

100

18–25

Lašišos filė

100

6–8

Lašišos kepsnys

100

8–10

Lašišinis upėtakis

90

14–17

Pangasijų filė

85

3

Jūrų ešerio filė

100

6–8

Juodadėmės menkės filė

100

4–6

Plekšnės filė

85

4–5

Jūrų velnio filė

85

8–10

Jūrų liežuvio filė

85

3

Paprastojo oto filė

85

5–8

Tuno filė

85

5–10

Sterko filė

85

4

Žuvis

 Temperatūra /  ruošimo trukmė
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Troškinimas garuose
Vėžiagyviai
Paruošimas
Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.
Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.
Troškinimo indai
Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.
Gaminimo trukmė
Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.
Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su
padažu arba sultiniu.
Nustatymai
Temperatūra: žr. lentelę
Ruošimo laikas: žr. lentelę
 [°C]

 [min]

Krevetės

90

3

Krevetės

90

3

Karališkosios krevetės

90

4

Krabai

90

3

Langustai

95

10–15

Mažosios krevetės

90

3

 Temperatūra /  ruošimo trukmė
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Troškinimas garuose
Moliuskai
Šviežias produktas

 Apsinuodijimo pavojus!
Ruoškite tik uždarus moliuskus. Moliuskų, kurie po troškinimo nėra atidaryti, nevalgykite.
Šviežius moliuskus prieš troškinimą keletą valandų palaikykite vandenyje, kad būtų
išplautas galimai užsilikęs smėlis. Paskui moliuskus stipriai nuvalykite šepečiu, kad
pašalintumėte prikibusius plaušus.
Šaldytas produktas
Atitirpinkite šaldytus moliuskus.
Gaminimo trukmė
Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos
gaminimo trukmės.
Nustatymai
Temperatūra: žr. lentelę
Ruošimo laikas: žr. lentelę
 [°C]

 [min]

Jūrų antytės

100

2

Širdutės

100

2

Midijos

90

12

Didžiosios šukutės

90

5

Peiliakriaunės geldutės

100

2–4

Valgomieji jūros moliuskai

90

4

 Temperatūra /  ruošimo trukmė
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Troškinimas garuose
Ryžiai
Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Atsižvelgiant į rūšį,
skysčio įsisavinimas ir tokiu būdu ryžių ir skysčio santykis yra skirtingi.
Ryžiai įsisavina visą troškinimo skystį, todėl neprarandamos maistinės medžiagos.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
Santykis
Ryžiai : skystis

 [min]

Basmati ryžiai

1 : 1,5

15

Plikyti ryžiai

1 : 1,5

23–25

Ryžių pudingas

1 : 2,5

30

Rizotas

1 : 2,5

18–19

Rudieji ryžiai

1 : 1,5

26–29

Laukiniai ryžiai

1 : 1,5

26–29

Trumpagrūdžiai ryžiai

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Makaronai / tešlos gaminiai
Sausas produktas
Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti
skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo,
troškinimo rezultatas yra geresnis.
Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug ¹/₃.
Šviežias produktas
Šviežių makaronų ir tešlos gaminių, pvz., paimtų iš šaldymo vitrinos, brinkyti nereikia. Troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.
Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir paskirstykite tolygiai troškinimo inde.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
Šviežias produktas

 [min]

"Gnocchi"

2

Šveicariški leistiniai

1

Itališki virtinukai

2

Švabiški leistiniai

1

"Tortelini" virtinukai

2

Sausi produktai,
užpilti vandeniu
Plokštieji makaronai

14

Sriubų makaronai

8

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Kukuliai
Virimo maišelyje esančius gatavus kukulius turi gerai apsemti vanduo, priešingu
atveju jie, nepaisant pamirkymo, neįsisavins pakankamai drėgmės ir iširs.
Šviežius kukulius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
 [min]
Gariniai makaronai

30

Mieliniai kukuliai

20

Bulviniai kukuliai virimo maišelyje

20

Bandeliniai kukuliai virimo maišelyje

18–20

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Javai
Troškinami javai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Javų ir vandens santykis priklauso nuo javų rūšies.
Galima troškinti tiek nesmulkintus, tiek smulkintus javus.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
Santykis
Javai: skystis

 [min]

Burnotis

1 : 1,5

15–17

Bulguras

1 : 1,5

9

Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti

1:1

18–20

Neprinokę kviečių grūdai,
smulkinti

1:1

7

Avižos, nesmulkintos

1:1

18

Avižos, smulkintos

1:1

7

1 : 1,5

10

1:3

10

1 : 1,5

15

Rugiai, nesmulkinti

1:1

35

Rugiai, smulkinti

1:1

10

Kviečiai, nesmulkinti

1:1

30

Kviečiai, smulkinti

1:1

8

Soros
"Polenta"
Kinva

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Ankštiniai augalai, džiovinti
Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame
vandenyje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniu.
Lęšių mirkyti nereikia.
Jeigu ankštiniai augalai nėra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas
ankštinių augalų ir vandens santykis.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
Išmirkyti
 [min]
Pupelės
Daržinės pupelės

55–65

Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)

20–25

Juodosios pupelės

55–60

Pinto pupelės

55–65

Baltosios pupelės

34–36

Žirniai
Geltonieji žirniai
Žalieji žirneliai, aižyti

40–50
27

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Neišmirkyti
Santykis
Ankštiniai augalai: vanduo

 [min]

Daržinės pupelės

1:3

130–140

Raudonosios pupelės (Aduki
pupelės)

1:3

95–105

Juodosios pupelės

1:3

100–120

Pinto pupelės

1:3

115–135

Baltosios pupelės

1:3

80–90

Rudieji lęšiai

1:2

13–14

Raudonieji lęšiai

1:2

7

Geltonieji žirniai

1:3

110–130

Žalieji žirneliai, aižyti

1:3

60–70

Pupelės

Lęšiai

Žirniai

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Vištų kiaušiniai
Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.
Kiaušinių prieš troškinant nebūtina įdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai įšildomi, troškinant garuose netrūksta.
Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių
patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
 [min]
S dydis
minkšti
vidutiniai
kieti

3
5
9

M dydis
minkšti
vidutiniai
kieti

4
6
10

L dydis
minkšti
vidutiniai
kieti

5
6–7
12

XL dydis
minkšti
vidutiniai
kieti

6
8
13

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Vaisiai
Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius
troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu
neprarasite sulčių.
Patarimas: Surinktas sultis galite panaudoti torto glajui ruošti.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: žr. lentelę
 [min]
Obuoliai, gabaliukais

1–3

Kriaušės, gabaliukais

1–3

Vyšnios

2–4

Mirabelės

1–2

Nektarinai / persikai, gabaliukais

1–2

Slyvos

1–3

Svarainiai, kubeliais

6–8

Rabarbarai, gabaliukais

1–2

Agrastai

2–3

 Gaminimo trukmė
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Troškinimas garuose
Ruošimas pagal valgiaraštį
Ruošimas pagal meniu yra įvairių maisto produktų, turinčių skirtingus ruošimo
laikus, ruošimas juos norint patiekti vienu metu, pvz., jūrų ešerio filė su ryžiais
ir brokoliais. Maisto produktai skirtingu
laiku dedami į garinį troškintuvą, kad jie
būtų baigti troškinti vienu metu.
Įstūmimo lygmuo
Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius
maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite virš lašų surinkimo dubenėlio / universalios skardos (atsižvelgiant į modelį). Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių skysčių.

Pavyzdys
Ryžiai

20 min.

Jūrų ešerio filė

6 min.

Brokoliai

4 min.

20 minučių - 6 minutės = 14 minučių (1asis ruošimo laikas: ryžiai)
6 minučių - 4 minutės = 2 minučių (2asis ruošimo laikas: jūrų ešerio filė)
Likęs = 4 minutės (3-asis ruošimo laikas: brokoliai)
Ruošimo laikas

20 min. ryžiai
6 min. jūrų ešerio
filė

Temperatūra
Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra
turi būti 100 °C, nes dauguma produktų
ištroškinami tik esant šiai temperatūrai.
Valgiaraščio jokiu būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto
produktams rekomenduojama skirtinga
temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o
bulvėms 100 °C.

4 min.
brokoliai
Nustatymas

14 min.

2 min.

4 min.

Jei maisto produktui rekomenduojama,
pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiui, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė,
100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.
Gaminimo trukmė
Didinant rekomenduojamą ruošimo
temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug ¹/₃.

47

Troškinimas garuose
Veiksmai
 Pirmiausia į gaminimo kamerą įdėkite
ryžius.
 Nustatykite 1-ąjį ruošimo laiką, t. y.
14 minučių.
 Kai praeis 14 minučių, į garinį troškintuvą įdėkite jūrų ešerio filė.
 Nustatykite 2-ąjį ruošimo laiką, t. y. 2
minutes.
 Kai praeis 2 minutės, į garinį troškintuvą įdėkite brokolius.
 Nustatykite 3-ąjį ruošimo laiką, t. y. 4
minutes.

48

Specialiosios paskirtys
Kaitinimas
Gariniame troškintuve maisto produktai
pašildomi rūpestingai, neišdžiūva ir nėra
papildomai troškinami. Jie sušyla tolygiai ir jų nereikia protarpiais maišyti.
Jūs galite pašildyti gatavomis porcijomis paruoštus patiekalus (mėsą, daržoves, bulves), lygiai kaip atskirus maisto
produktus.

 Lėkštes arba padėklus statykite į pakankamai didelę skylėtą troškinimo
talpyklą.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Laikas: žr. lentelę
 [min]
Garnyrai (makaronai, ryžiai ir t. t.)

8–10

Mažus kiekius galima šildyti lėkštėje, didesnius – troškinimo inde.

Troškinys

8–10

Žuvies filė

6–8

Laikas

Mėsa

8–10

Lėkščių arba troškinimo indų skaičius
neturi įtakos trukmei.

Paukštiena

8–10

Daržovės

8–10

Sriuba

8–10

Patiekalai porcijomis

8–10

Troškinimo indai

Lentelėje nurodyta trukmė susijusi su vidutine porcija lėkštėje / troškinimo inde.
Jeigu kiekis didesnis, trukmę pailginkite.
Patarimai

 Laikas

– Didelių gabalų, pvz., kepsnių, nešildykite kartu, bet porcijomis.
– Kompaktiškus gabalus, tokius kaip
kimšta paprika arba vyniotiniai,
perpjaukite pusiau.
– Pavolioti džiūvėsiuose maisto produktai, pvz., pjausniai, nebus paskrudę.
– Padažus šildykite atskirai. Išimtis yra
su padažais ruošiami patiekalai (pvz.,
guliašas).
Veiksmai
 Produktą uždenkite gilia lėkšte, karščiui (iki 100 °C) ir garui tinkančia plėvele arba dangčiu.
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Specialiosios paskirtys
Atitirpinimas

Patarimai

Atitirpindami gariniame troškintuve,
gaunate gerokai trumpesnį atitirpimo
laiką, nei patalpos temperatūroje.

– Norint troškinti žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius taptų pakankamai minkštas, kad
galėtų įsisavinti prieskonius. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.

Temperatūra
Optimali atitirpinimo temperatūra yra
60 °C.
Išimtys: malta mėsa ir žvėriena 50 °C.
Pirminis / papildomas paruošimas

– Gabalinį atitirpinamą produktą, pvz.,
uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus
pusei atitirpimo laiko atskirkite ir padėkite taip, kad nesiliestų.

Norėdami atitirpinti, nuimkite pakuotę.
Išimtys: duoną ir kepinius atitirpinkite
pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir
nesuminkštėtų.

– Jei maisto produktai jau buvo atitirpinti, jų pakartotinai neužšaldykite.

Išėmę atitirpinamą produktą, jį dar kurį
laiką palikite stovėti kambario temperatūroje. Šis suderinimo laikas yra reikalingas tam, kad šiluma tolygiai pereitų iš
išorės į vidų.

Nustatymai

Troškinimo indai

 Pavojus užsikrėsti salmonelėmis!
Iš mėsos ir paukštienos atitirpusį
skystį išpilkite – jokiu būdu toliau nenaudokite!
Atitirpindami lašančius produktus, pavyzdžiui, paukštieną, naudokite perforuotą, po apačia pastumtą lašų surinkimo dubenėlį / pastumtą universalią
skardą (priklauso nuo modelio). Taip atitirpinamas produktas nebus atsiradusiame skystyje.
Nelašantys produktai gali būti atitirpinami neperforuotuose troškinimo induose.
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– Šaldytus gatavus patiekalus atitirpinkite taip, kaip nurodyta ant pakuotės.

Temperatūra: žr. lentelę
Atitirpimo laikas: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys
Kiekis

 [°C]

 [min]

 [min]

Sūris griežinėliais

125 g

60

15

10

Varškė

250 g

60

20–25

10–15

Grietinėlė

250 g

60

20–25

10–15

Minkštasis sūris

100 g

60

15

10–15

Obuolių tyrė

250 g

60

20–25

10–15

Obuolių gabaliukai

250 g

60

20–25

10–15

Abrikosai

500 g

60

25–28

15–20

Braškės

300 g

60

8–10

10–12

Avietės / serbentai

300 g

60

8

10–12

Vyšnios

150 g

60

15

10–15

Persikai

500 g

60

25–28

15–20

Slyvos

250 g

60

20–25

10–15

Agrastai

250 g

60

20–22

10–15

300 g

60

20–25

10–15

Žuvies filė

400 g

60

15

10–15

Upėtakiai

500 g

60

15–18

10–15

Omarai

300 g

60

25–30

10–15

Krabai

300 g

60

4–6

5

480 g

60

20–25

10–15

po 125–150 g

60

8–10

15–20

Faršas

250 g

50

15–20

10–15

Faršas

500 g

50

20–30

10–15

Guliašas

500 g

60

30–40

10–15

Atitirpinamas produktas
Pieno produktai

Vaisiai

Daržovės
Šaldytos bloke
Žuvis

Paruošti patiekalai
Mėsa, daržovės, garnyras /
troškinys / sriubos
Mėsa
Kepsniai griežinėliais
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Specialiosios paskirtys
Atitirpinamas produktas

Kiekis

 [°C]

 [min]

 [min]

Guliašas

1 000 g

60

50–60

10–15

Kepenėlės

250 g

60

20–25

10–15

Kiškienos nugarinė

500 g

50

30–40

10–15

Stirnienos nugarinė

1 000 g

50

40–50

10–15

800 g

60

25–35

15–20

1 000 g

60

40

15–20

Viščiukų blauzdelės

150 g

60

20–25

10–15

Viščiukų pjausneliai

500 g

60

25–30

10–15

Kalakutienos blauzdelės

500 g

60

40–45

10–15

–

60

10–12

10–15

400 g

60

15

10–15

–

60

30

2

Juoda duona, supjaustyta

250 g

60

40

15

Rupi duona, supjaustyta

250 g

60

65

15

Balta duona, supjaustyta

150 g

60

30

20

Šnicelis / karbonadas / kepamoji dešra
Paukštiena
Viščiukas

Sausainiai
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepinys
Sviestinės tešlos kepinys / pyragas
Duona / bandelės
Bandelės

 Temperatūra /  Atitirpinimo trukmė /  Subalansavimo trukmė
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Specialiosios paskirtys
Konservavimas

Pildymo kiekis

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius
maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai,
daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės
bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykite
ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti
uždengtas.

Stiklainiai
Naudokite tik nepriekaištingus, švariai
išplautus stiklainius ir priedus. Galite
naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu
sandarikliu.
Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad
viskas vienodai išvirtų.
Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste
ir karštu vandeniu ir uždarykite stiklainius.
Vaisiai
Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai
bet kruopščiai išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai,
nes jos yra labai jautrios ir labai greitai
susispaudžia.
Jeigu būtina, nulupkite odelę, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiui, obuolius
supjaustykite skiltelėmis.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto
tirpalą.
Mėsa ir dešra
Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę
kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniu, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio kraštas
turi būti be riebalų.
Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės,
nes masė konservavimo metu padidėja.
Patarimai
– Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami
tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
– Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

Didesnius kaulavaisius su kauliukais
(slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu
pagaliuku keliose vietose pradurkite,
priešingu atveju jie trūks.
Daržovės
Plaukite, valykite ir smulkinkite daržoves.
Prieš konservuodami daržoves nuplikykite, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr.
skyrių "Nuplikymas").
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Specialiosios paskirtys
Veiksmai
 Įstumkite lašų surinkimo dubenėlį į žemiausią lygmenį ir virš jo perforuotą troškinimo talpyklą.
 Pastatykite vienodo dydžio stiklainius į perforuotą troškinimo talpyklą. Stiklainiai
negali liestis.
Nustatymai
Temperatūra: žr. lentelę
Konservavimo laikas: žr. lentelę
 [°C]

* [min]

Serbentai

80

50

Agrastai

80

55

Spanguolės

80

55

Vyšnios

85

55

Mirabelės

85

55

Slyvos

85

55

Persikai

85

55

Renklodai

85

55

Obuoliai

90

50

Obuolių tyrė

90

65

Svarainiai

90

65

Pupelės

100

120

Storos pupelės

100

120

Agurkai

90

55

Burokėliai

100

60

Konservuojamas produktas
Uogos

Kaulavaisiai

Sėklavaisiai

Daržovės

Mėsa
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Specialiosios paskirtys
 [°C]

* [min]

Iš anksto apdorota

90

90

Kepta

90

90

Konservuojamas produktas

 Temperatūra /  konservavimo laikas
* Nurodyti laikai taikomi 1,0 l stiklainiams. 0,5 l stiklainiams laikas sumažėja 15 minučių, 0,25
l stiklainiams – 20 minučių.
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Specialiosios paskirtys
Sulčių išsunkimas

Veiksmai

Gariniame troškintuve galima išsunkti
minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

 Paruoštus vaisius sudėkite į perforuotą troškinimo indą.

Sulčių sunkimui labiausiai tinkami yra
pernokę vaisiai; kuo vaisius labai prinokęs, tuo gausiau ir tuo kvapnesnės bus
sultys.

 Po juo padėkite neperforuotą troškinimo indą arba lašų surinkimo dubenėlį, kad surinktumėte sultis.

Paruošimas

Temperatūra: 100 °C
Laikas: 40–70 min.

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos
sunksite. Išpjaukite sugedusias vietas.
Pašalinkite vynuogių ir vyšnių kotelius,
nes juose yra kartumo. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.
Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius,
supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kietesnis vaisius arba daržovė,
tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.
Patarimai
– Kad suvienodintumėte skonį, švelnius
vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
– Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir
pagerėja kvapas, jeigu pridedama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–
100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių –
100–150 g cukraus.
– Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas
karštas supilkite į švarius butelius ir
nedelsiant uždarykite.
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Nustatymai

Specialiosios paskirtys
Jogurto ruošimas

Galimos blogo rezultato priežastys

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško
maisto parduotuvės.

Jogurtas netvirtas:
blogas pradinio jogurto laikymas, nutrauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista
pakuotė, nepakankamai įkaitintas pienas.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosiomis kultūromis ir be priedų. Netinka šiltomis sąlygomis apdorotas jogurtas.
Jogurtas turi būti šviežias (trumpas laikymo laikas).
Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir
šviežias pienas.
Ilgo galiojimo pieną galima naudoti be
papildomo apdorojimo. Šviežią pieną
būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (nevirti!)
ir paskui atvėsinti iki 35 °C. Naudojant
šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek
tvirtesnis nei naudojant ilgo galiojimo
pieną.

Nusistojo skysčio:
stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai
greitai atvėso jogurtas.
Jogurte yra smulkių grūdelių:
pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir
pradinis jogurtas.
Patarimas: Naudojant jogurto fermentą,
jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės
mišinio. Sumaišykite ³/₄ l pieno su ¹/₄ l
grietinės.

Jogurtas ir pienas turi būti tokio pačio
riebumo.
Stiklainių stingimo metu negalima judinti
arba kratyti.
Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvėsinti šaldytuve.
Tvirtumas, riebumas ir pradiniame jogurte naudotos kultūros turi įtakos pačių pasigaminto jogurto konsistencijai.
Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip
pradiniai jogurtai.
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Specialiosios paskirtys
Veiksmai
 Išmaišykite 100 g jogurto su 1 l pieno
arba paruoškite mišinį su jogurto bakterijomis pagal pakuotės instrukciją.

Mielinės tešlos kildinimas
Veiksmai
 Pagal receptą paruoškite tešlą.

 Supilkite pieno mišinį į stiklainius ir
uždarykite.

 Uždenkite tešlos dubenį ir jį pastatykite į perforuotą troškinimo talpyklą.

 Uždarytus stiklainius pastatykite į
perforuotą troškinimo talpyklą. Stiklainiai negali liestis.

Nustatymai

 Pasibaigus ruošimo laikui stiklainius
nedelsiant pastatykite į šaldytuvą. Be
reikalo jų nejudinkite.
Nustatymai
Temperatūra: 40 °C
Laikas: 5:00 val.
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Temperatūra: 40 °C
Laikas: pagal recepto nurodymus

Specialiosios paskirtys
Želatinos lydymas

Šokolado lydymas

Veiksmai

Gariniame troškintuve galite lydyti bet
kokios rūšies šokoladą.

 Lakštinę želatiną 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti gerai padengti
vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite vandenį iš dubens. Išspaustus želatinos lakštus vėl sudėkite į dubenį.
 Maltą želatiną supilkite į dubenį ir pripilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant
pakuotės.
 Uždenkite indą ir jį pastatykite į perforuotą troškinimo talpyklą.

Veiksmai
 Šokoladą susmulkinkite. Riebalų
glazūrą neatidarytoje pakuotėje įdėkite į perforuotą troškinimo indą.
 Didesnius kiekius dėkite į neperforuotą troškinimo indą, o mažesnius kiekius į puoduką arba dubenį.
 Troškinimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele arba dangčiu.

Nustatymai

 Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

Temperatūra: 90 °C
Laikas: 1 min.

Nustatymai
Temperatūra: 65 °C
Laikas: 20 min.
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Specialiosios paskirtys
Maisto produktų valymas

Obuolių konservavimas

Veiksmai

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę.
Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsilaiko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma
tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių
atveju – ne.

 Maisto produktus, tokius kaip pomidorai, nektarinai ir t. t., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
 Maisto produktus sudėkite į perforuotą troškinimo indą.
 Išėmę migdolus, juos iš karto staigiai
atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju
nepavyks nuimti odelės.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Laikas: žr. lentelę
Maisto produktai

 [min]

Abrikosai

1

Migdolai

1

Nektarinai

1

Paprika

4

Persikai

1

Pomidorai

1

 Laikas
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Nustatymai
Temperatūra: 50 °C
Konservavimo laikas: 5 min.

Specialiosios paskirtys
Nuplikymas

Svogūnų troškinimas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti,
prieš tai reikia nuplikyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė
juos sandėliuojant šaldytus.

Troškinimas reiškia ruošimą su savomis
sultimis, esant poreikiui, pridedant šiek
tiek riebalų.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdorojimą, geriau išsaugo spalvą.
Veiksmai
 Paruoštas daržoves sudėkite į perforuotą troškinimo indą.
 Po nuplikymo daržoves supilkite į šaltą vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašėti.

Veiksmai
 Pasmulkintus svogūnus su trupučiu
sviesto supilkite į neperforuotą indą.
 Troškinimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele arba dangčiu.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Troškinimo laikas: 4 min.

Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Nuplikymo laikas: 1 min.
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Lašinių lydymas

Indų sterilizavimas

Lašiniai nėra skrudinami.

Gariniame troškintuve galima sterilizuoti
indus ir kūdikių buteliukus. Tačiau pirma
pagal gamintojo pateikiamus duomenis
patikrinkite, ar visos sudėtinės dalys yra
atsparios temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Veiksmai
 Sudėkite lašinius (pjaustytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į
neperforuotą indą.
 Troškinimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele arba dangčiu.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Laikas: 4 min.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus
vėl surinkite tik tada, kai šie visiškai išdžius. Tik taip išvengsite pakartotinio
bakterijų atsiradimo.
Veiksmai
 Visas indo dalis sudėkite į perforuotą
indą, kad jos nesiliestų tarpusavyje
(paguldykite arba padėkite angomis
žemyn). Taip karšti garai netrukdomai
gali pasiekti atskiras dalis.
 Įstumkite troškinimo indą į žemiausią
įstūmimo lygmenį.
Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Laikas: 15 min.
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Rankšluosčių įšildymas

Kiaušinių garnyro ruošimas

Veiksmai

Veiksmai

 Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečių rankšluosčius.

 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml
pieno (neplakite iki putų).

 Rankšluosčius vieną šalia kito sudėkite į perforuotą troškinimo indą.

 Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite
prieskoniais ir jį supilkite į sviestu išteptą neperforuotą troškinimo indą.

Nustatymai
Temperatūra: 70 °C
Laikas: 2 min.

Nustatymai
Temperatūra: 100 °C
Ruošimo laikas: 4 min.

Susicukravusio medaus skystinimas
Veiksmai
 Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatykite stiklainį į perforuotą indą.
 Medų protarpiais pamaišykite.
Nustatymai
Temperatūra: 60 °C
Laikas: 90 minučių (nepriklauso nuo stiklainio dydžio ar medaus kiekio stiklainyje)
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Nustatymai
Yra parinkti Jūsų garinio troškintuvo nustatymai. Galite keisti lentelėje pateiktus
nustatymus.
Nustatymų keitimas ir saugojimas
Garinis troškintuvas išjungtas.
 Palieskite ir laikykite .
 Laikant "", 1 kartą trumpai palieskite "".
Ekrane pasirodo P1.
 Tol lieskite  arba , kol ekrane pasirodys norima programa.
 Patvirtinkite paspausdami "OK".
 Tol lieskite  arba , kol ekrane pasirodys norima būsena.
 Patvirtinkite paspausdami "OK".
Išsaugoma pasirinkta būsena.
 Jeigu pakeitėte norimą (-us) nustatymą (-us), išjunkite garinį troškintuvą.
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Nustatymai
Gamyklinis nustatymas rodomas paryškintai.
Programa
P1
P2
P3

P4

Būsena

Galimi nustatymai

S0
Mugės režimas
Garsinių signalų garsumas

Vandens kietumas

S1

gamyklinių nustatymų atkūrimas

S0

išj., garinis troškintuvas šildo

S1

įj., nes garinis troškintuvas nešildo

S1

labai tyliai

S2

tyliai

S3

vidutiniškai

S4

garsiai

S1

minkštas (< 1,5 mmol/l, < 8,4 °dH)

S2
S3

vidutiniškas (1,5–2,5 mmol/l, 8,4–
14 °dH)

S4

–
kietas (> 2,5 mmol/l, > 14 °dH)

P5
P6

Temperatūros vienetas
Išankstinis įkaitinimas

S1

°C

S2

°F

S0

išankstinio įkaitinimo funkcija neaktyvinta

S1

išankstinio įkaitinimo funkcija aktyvinta
P7

Mygtukų perjungimo signalas

S0

išj.

S1

įj.
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Duomenys kontrolės institucijoms
Bandomieji troškinimo garuose patiekalai
Bandymai atliekami, kaip aprašyta standarte "Buitinės elektrinės viryklės, kaitvietės, orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai" (DIN
EN 50304 / DIN EN 60350), standarto skyrius "Gariniai troškintuvai ir kombinuoti
gariniai troškintuvai".
Bandomasis Troškinimo
patiekalas
talpyklos

Kiekis [g]



1)



2)

[°C]

 [min]

Garų papildymas
Brokoliai (8.1) 1x DGGL 1

daug.

bet koks

100

3

300

bet koks

100

3

3)

100

4)

Garų paskirstymas
Brokoliai (8.2) 1x DGGL 1

Galia, esant didžiausiam pakrovimui
Žirniai (8.3)

3x DGGL 1

2 500 šaldytų
žirnių tolygiai
paskirstykite
talpykloje.

2, 3, 4

 Įstūmimo lygmuo (-enys) iš apačios /  Temperatūra /  Gaminimo laikas
1)
2)
3)
4)

Visada įstumkite lašų surinkimo dubenėlį į žemiausią lygmenį.
Bandomąjį patiekalą įstumkite į šaltą gaminimo kamerą (prieš prasidedant kaitinimo fazei).
Troškinimo talpyklą nustatykite 2 ir 4 lygmenyje gale, o 3 lygmenyje priekyje.
Bandymas baigtas, jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje yra 85 °C.
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Valymas ir priežiūra
Valymo ir priežiūros nurodymai
 Pavojus susižeisti!

Prieš valydami garinį troškintuvą, palaukite, kol jis atvės.

Valymo garais prietaiso garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Valyti garinį troškintuvą niekada nenaudokite valymo garais prietaiso.

 Garinį troškintuvą ir priedus valykite ir
džiovinkite po kiekvieno naudojimo.

Visi paviršiai gali pakisti arba pakeisti
spalvą, jei naudosite netinkamas valymo priemones. Valyti naudokite tik
įprastas buitines valymo priemones.
Visi paviršiai gali susibraižyti. Esant
tam tikroms aplinkybėms, subraižyti
stikliniai plotai gali įskilti.
Nedelsdami pašalinkite valymo priemonių likučius.

Jei garinį troškintuvą nenaudojamą
paliekate ilgesniam laikui, jį kruopščiai
išvalykite dar kartą, kad išvengtumėte
specifinių kvapų ir t. t. Tada palikite
prietaiso dureles atidarytas.

 Prietaiso duris uždarykite tik tuomet,
kai gaminimo kameros vidus visiškai
išdžius.

Nenaudokite aciklinių, angliavandenilių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo
jų gali išbrinkti sandarikliai.
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Valymas ir priežiūra

Netinkamos valymo priemonės

 Prietaiso priekį valykite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Valydami galite naudoti taip pat švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklių.

Kad nepažeistumėte paviršių, valydami
nenaudokite

 Po kiekvieno valymo priekinę dalį nusausinkite minkšta šluoste.

Garinio troškintuvo priekinė
dalis

– valiklių, kurių sudėtyje yra sodos,
amoniako, rūgščių arba chloridų,
– kalkes šalinančių valiklių,
– šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo
miltelių, skysčio, šveitiklių,
– valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
– nerūdijančiojo plieno paviršiams skirtų valiklių,
– indaplovių valiklių,
– stiklo valiklių,
– stiklo keramikos paviršiams skirtų valiklių,
– kietų šveitimo šepečių ir kempinių
(pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra
šveitimo priemonių likučių),
– purvo trintukų,
– aštrių metalinių grandiklių,
– plieninio šveitiklio,
– nerūdijančiojo plieno spiralių,
– nevalykite vienoje vietoje mechaninėmis valymo priemonėmis,
– orkaičių purškalų.
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Valymas ir priežiūra
Gaminimo kamera
Valydami galinę gaminimo kameros
sienelę, atkreipkite dėmesį, kad niekas neužstrigtų už garų įvesties sandariklio. Sandarikliai gali būti įspausti
už gaminimo kameros galinės sienelės.
 Pašalinkite:
– kondensatą kempine arba šluoste,
– lengvus riebalinius nešvarumus švaria
šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu
vandeniu.
Po ilgesnio naudojimo dėl lašančio
skysčio gali pasikeisti dugno kaitinimo elementų spalva.
 Dugno kaitinimo elemento spalvos
pasikeitimus pašalinkite "Miele" stiklo
keramikos ir nerūdijančiojo plieno valikliu (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").

Priedai
Visus priedus galima plauti indaplovėje.
Lašų surinkimo dubenėlis ir troškinimo talpykla
 Po kiekvieno naudojimo nuplaukite ir
nusausinkite lašų surinkimo dubenėlį
ir troškinimo indą.
 Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus pašalinkite "Miele" stiklo
keramikos ir nerūdijančiojo plieno valikliu (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai")
arba actu.
 Po kiekvieno valymo valikliu troškinimo talpyklą išskalaukite švariu vandeniu, kad pašalintumėte visus valymo
priemonių likučius.

 Po kiekvieno valymo papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kol bus pašalinti visi valymo priemonių likučiai.
 Išvalę šluoste nusausinkite gaminimo
kamerą ir vidinę durelių pusę.
Pakeiskite durų sandariklį, jei jis pradėjo trūkinėti arba skeldėti. Durų sandariklį galite užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos (žr. šios naudojimo
instrukcijos pabaigoje).
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Valymas ir priežiūra
Padėklų laikikliai
 Padėklų laikiklius traukite į šoną.
 Groteles plaukite indaplovėje arba valykite švaria kempine, plovikliu ir šiltu
vandeniu.

Vandens talpa
Vandens talpos negalima talpinti į
vandenį arba jokiu būdu negalima
plauti indaplovėje.
Po kiekvieno naudojimo higienos sumetimais ištuštinkite vandens talpą,
kad išvengtumėte kondensato susidarymo gariniame troškintuve.
Nenaudokite grubių kempinių arba
kietų šepečių.
 Po kiekvieno naudojimo išimkite, ištuštinkite ir išdžiovinkite vandens talpą.

 Išvalę padėklų laikiklius vėl tvirtai įstatykite.
Įstatydami groteles atkreipkite dėmesį, kad laikikliai būtų teisingai įstatyti
(žr. pav.).

 Atlaisvinkite tarpiklį spausdami abiejose pusėse esančias rankenas. Tada
jį išimkite.

Jeigu padėklų laikikliai įstatyti neteisingai, neužtikrinama apsauga nuo
apvirtimo ir ištraukimo. Be to, įstumiant troškinimo indą gali būti pažeistas temperatūros jutiklis.
 Tarpiklį į vandens talpą vėl įstatykite
tik visiškai išdžiovinę abi dalis. Tai paprasta, jeigu tarpiklį įstatysite skersai
 ir nuleisite .
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Valymas ir priežiūra
Jungties sandariklis

Tepimui naudokite tik pateiktą silikoninį tepalą ir jokiu būdu nenaudokite
margarino, aliejaus arba kitokių namų
ūkio riebalų, nes nuo jų gali išbrinkti
sandarikliai.

 Jeigu po ilgesnio naudojimo vandens
talpa įstumiama arba ištraukiama
sunkiai arba, panaudojus didesnę jėgą, arba pasirodo klaidos pranešimas
"", jungties sandariklio vidinę pusę sutepkite mažu kiekiu silikoninio
tepalo.
Norint sutepti, sandariklio išimti nebūtina.
Netinkamas silikoninio tepalo naudojimas!
Silikoninį tepalą nuo odos pašalinkite
valydami arba plaudami.
Jeigu tepalas pateko į akis, jas gausiai praskalaukite švariu vandeniu.
Jeigu nurijote, kreipkitės į gydytoją.
 Pakeiskite jungčių sandariklius, jeigu
jie pradėjo trūkinėti, skeldėti arba ant
vandens talpos skirto stalčiaus dugno
pradėjo kauptis neįprastai daug vandens.
Jungčių sandariklį galite užsisakyti iš
klientų aptarnavimo tarnybos (žr. šios
naudojimo instrukcijos pabaigoje).
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Valymas ir priežiūra
Kalkių šalinimas
Šalinti kalkes rekomenduojame naudoti "Miele" kalkių šalinimo tabletes
(žr. skyrių "Įsigyjami priedai"). Jos sukurtos specialiai "Miele" produktams,
siekiant optimizuoti kalkių šalinimo
procesą. Galite naudoti ir įprastą citrinos rūgštį kaip kalkių šalinimo priemonę.
Kalkių šalinimo tirpale yra rūgščių.
Jeigu kalkių šalinimo tirpalo patenka
ant durų rankenų arba metalinių skydelių, gali atsirasti dėmių.
Nedelsdami nuvalykite kalkių šalinimo tirpalą.
Po tam tikro laiko būtina iš garinio troškintuvo pašalinti kalkes. Kai ateina kalkių šalinimo laikas, ekrane parodomas
likučių procesų skaičius.

Proceso metu būtina ištuštinti vandens
talpyklą ir ją pripildyti šviežio vandens.

 Tol lieskite jutiklinį mygtuką , kol
pasigirs garsinis signalas, ekrane pasirodys   ir mirksintis simbolis
.
 Į vandens talpą įpilkite 1 l vandens ir
įdėkite atitinkamą kiekį kalkių šalinimo priemonės.
 Vandens talpą įstumkite iki fiksacijos.
 Patvirtinkite paspausdami "OK".

Mirksi dvitaškis ir nuolat šviečia simbolis . Kalkių šalinimo procesas pradedamas.

k

Po paskutiniojo likusio gaminimo su garais proceso garinis troškintuvas užblokuojamas.

Kalkių šalinimo procesą nutraukti galima tik per pirmąją minutę. Jokiu būdu
neišjunkite garinio troškintuvo nepasibaigus kalkių šalinimo procesui, nes
procesą reikės paleisti iš naujo.

Rekomenduojame iš garinio troškintuvo
pašalinti kalkes, kol jis dar neužblokuotas.
Likus 10 minučių, pasigirsta garsinis signalas ir mirksi simbolis .
 Išimkite vandens talpą ir tarpiklį.
 Ištuštinkite vandens talpą.
 Kruopščiai išskalaukite vandens talpą
ir tarpiklį.
 1 l vandens pripildykite vandens talpą
ir vėl įstatykite tarpiklį.
 Vandens talpą įstumkite iki fiksacijos.
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Valymas ir priežiūra
Užgęsta mirksintis simbolis  ir mirksi
simbolis .

Po kalkių šalinimo

 Patvirtinkite paspausdami "OK".

 Išimkite, ištuštinkite ir išsausinkite
vandens talpą.

Mirksi dvitaškis ir nuolat šviečia simbolis . Tęsiamas kalkių šalinimo procesas.
Kai kalkių šalinimo procesas baigtas,
pasigirsta garsinis signalas.

 Garinį troškintuvą išjunkite.

 Išdžiovinkite gaminimo kamerą.
 Prietaiso duris uždarykite tik tuomet,
kai gaminimo kameros vidus visiškai
išdžius.
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Ką daryti, jei...
Daugumą problemų, galinčių atsirasti kasdien naudojant, galite pašalinti patys. Toliau pateikta apžvalga Jums turėtų padėti tai atlikti.
Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. aplanką), jei nerasite problemos priežasties ar jos negalėsite pašalinti.

 Pavojus susižeisti! Netinkamai įrengus, atlikus techninę priežiūrą arba suremontavus, naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos "Miele" neatsako.
Tik "Miele" įgaliotieji specialistai gali atlikti instaliacijos, techninės priežiūros ir
remonto darbus.
Niekada patys neatidarykite garinio troškintuvo korpuso.
Problema

Priežastis ir šalinimas

Garinio troškintuvo nepavyksta įjungti.

Išmuštas saugiklis.
 Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite
specifikacijų lentelėje).
Tam tikromis aplinkybėmis atsirado techninė triktis.
 Maždaug 1 minutei atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo,
– išjungdami atitinkamo saugiklio jungiklį, visiškai
išsukdami lydųjį saugiklį arba
– išjungdami FI apsauginį jungiklį (gedimo srovės
apsaugos jungiklį).
 Jei pakartotinai įjungę / įsukę saugiklį arba FI apsauginį jungiklį vis dar negalite įjungti prietaiso,
kvieskite elektriką arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Garinis troškintuvas ne- Įjungtas mugės režimas.
šildo.
Garinį troškintuvą galima valdyti, bet neveikia gaminimo kameros kaitinimo elementai.
 Išjunkite mugės režimą (žr. skyrių "Nustatymai").
Išjungus dar girdimas
ventiliatoriaus ūžesys.

Inertiškai veikia ventiliatorius.
Gariniame troškintuve yra ventiliatorius, labai stiprius
garus nukreipiantis į išorę. Net ir išjungus garinį troškintuvą, ventiliatorius veikia toliau. Ventiliatorius automatiškai išsijungs po kurio laiko.

Vandens talpą sunku ar- Sunkiai juda vandens talpos jungtis.
ba tik naudojant jėgą
 Vandens talpos jungties sandariklį šiek tiek suteppavyksta įstumti iki fikkite silikoniniu tepalu (žr. skyrių "Valymas ir priežiūsacijos arba ją ištraukti.
ra. Vandens talpa").
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Po persikraustymo garinis troškintuvas nebepersijungia iš įkaitinimo
fazės į ruošimo fazę.

Pasikeitė vandens virimo temperatūra, nes naujoji pastatymo vieta nuo senosios skiriasi mažiausiai 300
metrų aukščio atžvilgiu.
 Kad suderintumėte virimo temperatūrą, atlikite kalkių šalinimo procesą (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra – kalkių šalinimas").

Veikimo metu išsiveržia Tinkamai neuždarytos durelės.
neįprastai daug garų ar-  Uždarykite dureles.
ba garai veržiasi iš kitų Netinkamai įstatytas durų sandariklis.
vietų nei įprastai.
 Durų sandariklį vėl prispauskite taip, kad jis visur
būtų vienodai prisiderinęs.
Durų sandariklis turi pažeidimų, pvz., trūkių.
 Pakeiskite durų sandariklį. Durų sandariklį galite
užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.
Po ilgesnio laiko, atidarant ir uždarant duris,
atsiranda garsai.

Durys sunkiai juda.
 Sutepkite durų lankstus, pavyzdžiui, pateiktu silikoniniu tepalu.

Ekrane pasirodo simbo- Vandens talpa neįstumta iki fiksacijos į garinį troškinlis  ir pasigirsta garsi- tuvą.
nis signalas.
 Išimkite vandens talpą ir įstumkite iki fiksacijos.
Vandens talpoje yra nepakankamai vandens. Vanduo
turi būti tarp abiejų žymų.
 Į vandens talpą pripildykite vandens.
Įkaitinimo fazė trunka
neįprastai ilgai.

Vandens talpa yra labai užkalkėjusi, nes naudojamam
vandentiekio vandeniui nustatyta netinkama vandens
kietumo zona.
 Vandentiekio vandeniui nustatykite atitinkamą kietumo intervalą (žr. skyrių "Nustatymai").
 Iš garinio troškintuvo pašalinkite kalkes (žr. skyrių
"Valymas ir priežiūra. Kalkių šalinimas").
 Jeigu vandens kietumo intervalas nustatytas teisingai arba problema vėl pasikartoja, iškvieskite
klientų aptarnavimo tarnybą.

Ekrane pasirodo simbo- Būtina pašalinti kalkes iš garinio troškintuvo.
lis  ir skaičius tarp  ir  Iš garinio troškintuvo pašalinkite kalkes (žr. skyrių
.
"Valymas ir priežiūra. Kalkių šalinimas").
Mirksi   ir .
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas




Techninis defektas
 Išjunkite garinį troškintuvą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.



Vandens talpa neįstumta iki fiksacijos į garinį troškintuvą.
 Išimkite vandens talpą ir įstumkite iki fiksacijos.
 Išjunkite ir vėl įjunkite garinį troškintuvą.
Sunkiai juda jungties sandariklis.
 Vandens talpos jungties sandariklį šiek tiek sutepkite silikoniniu tepalu (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra. Vandens talpa").
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Papildomai įsigyjami priedai
"Miele" siūlo gausų Jūsų prietaisui tinkamų "Miele" priedų, valomųjų ir priežiūros priemonių asortimentą.
Šių produktų galite užsisakyti "Miele"
interneto parduotuvėje:

Šių produktų galite įsigyti per "Miele"
klientų aptarnavimo skyrių (žr. naudojimo instrukciją) ir iš savo "Miele" pardavėjo.

Troškinimo talpyklos
Yra įvairių dydžių skylėtųjų ir neskylėtųjų
troškinimo talpyklų:
DGGL 1

Skylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 1,5 l / Naudingasis tūris 0,9 l
325 x 175 x 40 mm (PxGxA)
DGG 2

Neskylėtoji troškinimo talpykloje
Talpa 2,5 l / Naudingasis tūris 2,0 l
325 x 175 x 65 mm (PxGxA)
DGG 3

Neskylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 4,0 l / Naudingasis tūris 3,1 l
325 x 265 x 65 mm (PxGxA)
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Papildomai įsigyjami priedai
DGGL 4

DGGL 8

Skylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 4,0 l / Naudingasis tūris 3,1 l
325 x 265 x 65 mm (PxGxA)

Skylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 2,0 l / Naudingasis tūris 1,7 l
325 x 265 x 40 mm (PxGxA)

DGGL 5

Troškinimo talpyklos dangtis
DGD 1/3

Skylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 2,5 l / Naudingasis tūris 2,0 l
325 x 175 x 65 mm (PxGxA)
DGGL 6

Skylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 4,0 l / Naudingasis tūris 2,8 l
325 x 175 x 100 mm (PxGxA)
DGG 7

Neskylėtoji troškinimo talpykla
Talpa 4,0 l / Naudingasis tūris 2,8 l
325 x 175 x 100 mm (PxGxA)
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Dangtis, skirtas troškinimo talpyklai
325 x 175 mm
DGD 1/2

Dangtis, skirtas troškinimo talpyklai
325 x 265 mm

Papildomai įsigyjami priedai
Valymo ir priežiūros priemonės

Kita

Kalkių šalinimo tabletės (6 vnt.)

DGG 15

Skirtos šalinti kales iš garinio troškintuvo

Lašų surinkimo dubenėlis naudojamas
troškinimo režimu surinkti lašantį skystį,
gali būti naudojamas ir kaip troškinimo
indas.
325 x 265 x 40 mm (PxGxA)

Stiklo keramikos ir nerūdijančiojo
plieno valiklis, 250 ml

Daugiafunkcis kepimo indas
Skirtas troškinimo indų spalvos pasikeitimams šalinti
Mikropluošto šluostė

Kepimo indai iš aliuminio, su nelimpančia danga, nerūdijančiojo plieno dangčiu. Tinka indukcinių kaitlenčių keptuvų
zonoms, visoms viryklėms ir orkaitėms.
Netinka dujinėms kaitlentėms!
KMB 5000-S

Skirta pirštų atspaudams ir nedideliems
nešvarumams šalinti.
Silikoninis tepalas

Skirtas jungties sandarikliui prie vandens talpos sutepti

Didžiausia talpa apie 2,5 kg
325 x 260 x 60 mm (PxGxA)
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Techniniai duomenys
Paruošta prijungti su maitinimo laidu
Maitinimo srovės jungtis: 230 V, 50 Hz
Prijungimo galia: 2,2 kW
Svoris: 19,3 kg
VDE patikra: taip

a Maitinimo laidas – įvestis prie garinio
troškintuvo
Matmenys (AxPxG):
– Prietaisas, žr. paveikslėlius
– Gaminimo kamera 240 x 335 x 275
mm
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Klientų aptarnavimo skyrius, specifikacijų lentelė
Klientų aptarnavimo skyrius
Atsiradus triktims, kurių patys negalite pašalinti, kreipkitės į
– savo "Miele" pardavėją arba į
– "Miele" gamyklos klientų aptarnavimo tarnybą.
Gamyklos klientų aptarnavimo skyriaus telefoną rasite mūsų bendrovės tinklalapyje, kurio adresas nurodytas paskutiniame šios instrukcijos puslapyje.
Klientų aptarnavimo skyriui reikia nurodyti modelio pavadinimą ir gaminio numerį.

Specifikacijų lentelė
Čia įklijuokite pridėtą specifikacijų lentelę. Atkreipkite dėmesį į tai, kad modelio pavadinimas sutaptų su duomenimis, nurodytais tituliniame naudojimo instrukcijos
puslapyje.
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Garantijos sąlygos
"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:
I

Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.
Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.
II Garantijos suteikimo sąlygos
1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).
III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos
1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.
IV Garantijos suteikimo apribojimai
Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:
1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.
V Duomenų apsauga
Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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