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ZEPTER SYNCRO-CLIK®

LV

ZEPTER SYNCRO-CLIK® spiediena katls ar vāku ir inovatīvs
produkts, kas izgatavots pēc vispasaules patenta. Pateicoties
šim vākam, jums būs iespēja pagatavot ēdienu vēl vieglāk –
pat tad, ja jūs iepriekš nekad neesat mēģinājuši gatavot zem
spiediena. Turklāt... Gatavošana zem spiediena nekad
nav bijusi tik vienkārša!
Jums vairs nebūs nepieciešams speciāls bajonetes katls, jo
tagad varēsiet izmantot savu ZEPTER COOK WARE, kas ir
) simbolu katla apakšā. Plašāks
atpazīstams ar kroņa (
ZEPTER produktu klāsts ir norādīts 6. lapaspusē kopā ar to
kodiem.

IETILPĪBA

DIAMETRS

MATERIĀLS

PRODUKTA
NUMURS
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SYNCRO-CLIK® SASTĀVDAĻAS
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1.

VĀKA PĀRSEGS

2.

BLOĶĒŠANAS ROKTURIS

3.

TVAIKA IZVADE

4.

BLOĶĒŠANAS MEHĀNISMS

5.

VĀKS

6.

AIZVĒRŠANAS KLIPŠI

7.

GUMIJAS STARPLIKAS

8.

KOMBINĒTAIS VĀRSTS

9. TERMO ZONDE
10. DROŠĪBAS VĀRSTS

BLOĶĒŠANAS ROKTURIS
SPIEDIENA
INDIKATORS

AIZVĒRTA
POZĪCIJA

 EMPERATŪRAS
T
INDIKATORS
(TERMOKONTROLE)

ATVĒRTA
POZĪCIJA
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DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
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Šajā rokasgrāmatā ir izmantoti specifiski veidi, kas
pievērš Jūsu uzmanību svarīgām detaļām
UZMANĪBU! Rokasgrāmata satur papildus informāciju un
noderīgus ieteikumus konkrētā produkta atbilstošai lietošanai.

UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dēļ, esiet uzmanīgs!

1.

Šī rokasgrāmata ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Rūpīgi izlasiet visas
instrukcijas un drošības norādījumus, kas ietverti šajā rokasgrāmatā, jo
tie sniedz svarīgu informāciju par Syncro-Clik® lietošanu un tā apkopi.
Saglabājiet rokasgrāmatu kā ieskatu turpmākās lietošanas
gaitā!
2. Pēc iepakojuma atvēršanas, pārliecinieties, ka Syncro-Click® vāciņš ir
neskarts.
3. Gadījumā, ja nesaprotat sniegto informāciju, lūdzu, neizmantojiet
Syncro-Clik® vāku un sazinieties ar Zepter kvalificēto personālu.
4. Syncro-Clik® vāku nedrīkst izmantot bērni un personas ar samazinātu
fizisko, sensorisko, garīgo spēju vai pieredzes trūkumu un zināšanām.
5. Vienmēr ievērojiet galvenos drošības norādījumus, kas minēti lietotāja
rokasgrāmatā, un pievērsiet tiem uzmanību, gatavojot ēdienu zem spiediena.
6. Neievietojiet Syncro-Clik® cepeškrāsnī.
7. Nelietojiet citas virtuves ierīces kopā ar Syncro-Clik® vāku, lai, izmantojot eļļu, ceptu zem spiediena.
8. Nekratiet virtuves ierīci brīdī, kad sistēma ir pakļauta spiedienam.
9.
Uzmanību! Nelietojiet Syncro-Clik® vāku ja uz tā vai uz SyncroClick® ir redzami kādi bojājumi. Var rasties sprādziena bīstamība.
10. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka Syncro-Clik® vāks ir pareizi aiztaisīts.
Pareizu lietošanas instrukciju atradīsiet šīs rokasgrāmatas nodaļā
“Lietošanas instrukcijas”.
11.
Uzmanību! Neizmantojiet spēku, lai atvērtu vāku. Pretējā gadījumā
ir iespējams savainoties. Lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu
“Lietošanas instrukcijas”, kurā ir norādīts kā pareizi atvērt Syncro-Clik®
vāku.
12. Pirms gatavošanas pārliecinieties, ka ēdiena gatavošanas katls ir piepildīts
ar ūdeni. Nekad nepieļaujiet, ka ēdiena gatavošanas katls izvāras sauss
vai nelietojiet to bez nekādiem šķidrumiem. Tas var sabojāt ierīci.
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DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
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Jā!

Nē!

Nē!
max 2/3
min 1/3

max 2/3
min 1/3

13. Ūdens līmenis ēdiena gatavošanas katlā nedrīkst būt mazāks par 1/3 vai
lielāks par 2/3 no ēdiena gatavošanas katla ietilpības.
Brīdinājums! Nepildiet vairāk kā pusi no spiediena katla tilpuma, ja gatavojiet tādus ēdienus kas piebriest (paplašina savu tilpumu)
gatavošanas procesā, kā piemēram rīsi un dehidrēti pākšaugi. Tie var
aizsprostot drošības elementus.
Uzmanību! Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visi vārsti ir tīri un
nav aizsprostoti (ēdiena atliekas u.c.). Lūdzu, skatiet nodaļu Tīrīšana un
apkope, lai uzzinātu kā pareizi tīrīt un apkopt Syncro-Clik® vāku.
14. Neatstājiet Syncro-Clik® vāku dažādu laikapstākļu ietekmē kā
piemēram: lietū, krusā, sniegā, vējā, u.c.
15. Syncro-Click® vāku vajadzētu tīrīt ar mīkstu auduma drānu. Neizmantojiet stiprus tīrīšanas līdzekļus, alkoholu vai citus šķīdinātājus. Vienmēr
sagaidiet līdz SyncroClick® vāks ir pilnībā nožuvis pirms novietojiet to
tālākai uzglabāšanai.
16. Neuzsāciet gatavošanu zem spiediena, ja ievērojiet nolietošanās
bojājumus vai kādus citus bojājumus uz virtuves iekārtas vai SyncroClik® vāka.
17. Tiklīdz gumijas izolācijas apvalks izkatās nolietojies (ar trūkumiem, trausls
vai defektiem) nomainiet to.
18 Jebkādus remontdarbus veiciet tikai vietējā Zepter Servisa Centrā.
19. Izmantojiet tikai oriģinālas Zepter rezerves daļas.
20. Izmantojiet Syncro-Clik® vāku tikai ar 6. lapaspusē minētajām virtuves
iekārtām.
21. Syncro-Click® vāks ir paredzēts tikai mājas lietošanai un tikai tādos
veidos un nolūkos kā tas ir norādīts lietotāja rokasgrāmatā (ka piemēram
ēdiena gatavošanai zem spiediena). Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību, ja produkta bojājumi ir radušies no komerciālas lietošanas, vai
nepareizas, nepamatotas lietošanas.
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ZEPTER SMART MULTISISTĒMA
INDEXAR SYNCRO-CLIK INDEX ®
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Jūs varat izmatot SYNCRO-CLIK® vāku ar
turpmāk minētajiem ZEPTER katliem:
TF-420-20 & Z-420-20

TF-420-24 & Z-420-24

Katli ar Ø20 cm

Katli ar Ø24 cm

TF-020-20
2.0 l - 20 cm - 2.1 Qt - 73/4”

TF-027-24
2.7 l - 24 cm - 2.9 Qt - 9”

TF-025-20
2.5 l - 20 cm - 2.7 Qt - 73/4”

TF-027-24-LS
2.7 l - 24 cm - 2.9 Qt - 9”

TF-030-20
3.0 l - 20 cm - 3.2 Qt - 73/4”

TF-040-24
4 l - 24 cm - 4.2 Qt - 9”

TF-037-20
3.7 l - 20 cm - 4.0 Qt - 73/4”

TF-056-24
5.6 l - 24 cm - 6.0 Qt - 9”

TF-042-20
4.2 l - 20 cm - 4.5 Qt - 73/4”

TF-067-24
6.7 l - 24 cm - 7.1 Qt - 9”

TF-047-20
4.7 l - 20 cm - 5.0 Qt - 73/4”

TF-090-24
9 l - 24 cm - 9.5 Qt - 9”

TF-058-20
5.8 l - 20 cm - 6.1 Qt - 73/4”

Z-2430
3.0 l - 24 cm - 3.2 Qt - 9”

Z-2020
2.0 l - 20 cm - 2.1 Qt - 73/4”

Z-2440
4.0 l - 24 cm - 4.2 Qt - 9”

Z-2030
3.0 l - 20 cm - 3.2 Qt - 73/4”

Z-2455
5.5 l - 24 cm - 5.8 Qt - 9”

Z-2030-SC
3.0 l - 20 cm - 3.2 Qt - 73/4”

Z-2470
7.0 l - 24 cm - 7.4 Qt - 9”

Z-2042
4.2 l - 20 cm - 4.5 Qt - 73/4”

Z-2490
9.0 l - 24 cm - 9.5 Qt - 9”

Z-2050
5.0 l - 20 cm - 5.3 Qt - 73/4”
Z-2058
5.8 l - 20 cm - 6.1 Qt - 73/4”

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

TĪRĪŠANA UN APKOPE
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Brīdinājums! Lai droši darbotos ar jūsu SyncroClick®
vāku, pēc katras lietošanas ievērojiet tīrīšanas un apkopes
instrukcijas, jo mazas ēdiena paliekas, kā piemēram rīsu graudi
vai pākšaugu čaulas, var aizsprostot drošības elementus.
Uzmanību! Nemēģiniet demontēt Syncro-Clik® vāka
detaļas kuras nav minētas šajā instrukcijā.
Uzmanību! Nedemontējiet slēgšanas mehānismu.
Patvaļīga slēgšanas mehānisma regulēšana anulēs garantiju,
un var ietekmēt drošību un vāka funkcionalitāti.

Tīriet Syncro-Clik® vāku pēc katras lietošanas.

Noņemiet vāka
pārsegu (1) un
rūpīgi nomazgājiet
to.

Noņemiet gumijas
izolāciju (6) un tīriet
to karstā ūdenī
ar mazgāšanas
līdzekli.

Skalojiet vāku (2)
karstā ūdenī un
tīriet izmantojot
mitru drāniņu.

Uzmanību! Nemērcējiet vāku (2) ūdenī.
Brīdinājums! Neizmantojiet abrazīvos pulverus, nātrija
bikarbonātu vai balinātāju.
Uzmanību! Tikai vāka pārsegu drīkst mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā.
Uzmanību! Rekomendēts nomainīt gumijas izolāciju ik pēc diviem
gadiem vai ātrāk ja gumija maina savu paredzēto izskatu un formu (kā
piemēram savu cietību, parādās plaisas).
Uzmanību! Lai nomainītu gumijas izolāciju izmantojiet tikai
oriģinālo Zepter izolāciju pareizā jūsu SynchroClik® vāka izmērā.
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Drošības vārsta tīrīšana(10)

10A. BODY

10B. BALL
10C. SPRING

10D. STOPPER

Noņemiet drošības
vārstu (10) no
vāka.

Demontējiet vārstu
noņemot aizbāzni (10D),
atsperi (10C) un bumbiņu
(10B) no vārsta (10A).

Samontējiet
vārstu.

Ievietojiet vārstu atpakaļ
tam paredzētajā vietā
uz vāka.

Mazgājiet visas
daļas tekošā ūdenī.
Pārliecinieties ka uz
vārsta daļām nepaliek
ēdiena atliekas.
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Kombinētā vārsta tīrīšana (9)
Brīdinājums! Pārliecinieties, ka visas daļas ir notīrītas no jebkādām ēdiena
atliekām. Pretējā gadījumā tās var aizsprostot vārstu. Sprādziena bīstamība!

9A. BODY

9B. PISTON
9C. SPRING

Atskrūvējiet vārstu
(9A) pretēji
pulksteņa rādītāja
virzienam un
izņemiet to no
vāka.

Rūpīgi iztīriet to.
Noņemiet vārsta
virzuli (9B) un
atsperi (9C) no
vāka. Atdaliet
atsperi no virzuļa.

Samontējiet virzuli. Ievietojiet atsperi tai
Izmantojiet tikai rokas paredzētajā vietā
virzuļa salikšanai.
uz virzuļa.
Neizmantojiet knaibles.

Uzmanību!
Samontējot virzuli,
pārliecinieties, ka abas
tā daļas ir saskrūvētas
cieši lai izveidotu gaisa
necaurlaidīgu izolāciju.

Demontējiet virzuli.

Tīriet visas vārsta
daļas tekošā ūdenī.

Samontējiet
vārstu un ielieciet
to atpakaļ tam
paredzētajā vietā
uz vāka.

Ielieciet vārstu
tam paredzētajā
vietā uz vāka
un skrūvējiet to
pulksteņrādītāja
virzienā lai
nostiprinātu to.
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Gatavošana zem spiediena ar SyncroClick® ir
ĀTRA, VESELĪGA, EKONOMISKA, DROŠA UN
VIENKĀRŠA
Līdz pat
Ēdiena
80 % īsāks uzturvērtības
gatavošanas
saturs tiek
laiks.
saglabāts.

Enerģijas
taupīšana
līdz pat 60
%.

Papildus
spiediena
drošība
vārstam.

Termokontroles
tehnoloģija
uzrauga
gatavošanas
procesu.

ZEPTER spiediena gatavošanas princips
• SYNCRO-CLIK® hermētiski izolē ēdiena gatavošanas katlu, padarot to
par ideālu spiediena gatavošanas ierīci.
• Temperatūra ēdiena gatavošanas katlā var sasniegt aptuveni 120°C un
radīt 1 bāra spiedienu.
• Tas nozīmē, ka gatavošanas laiks var samazināties līdz pat 80%
salīdzinot ar ierastās gatavošanas lakiem, ietaupot līdz 60% enerģijas.

Pamatnoteikumi, lai sasniegtu lieliskus rezultātus
izmantojot SYNCRO-CLIK® priekš spiediena
gatavošanas.
Vāka aizvēršana un atvēršana
•

Pagrieziet aizvēršanas rokturi
pa kreisi līdz tas apstājas (
).
Atvērsies mehānisms. Novietojiet vāku
ēdiena gatavošanas katla vidū un
stingri piesiediet to, lai tas varētu pilnībā
pārklāt ēdiena gatavošanas katla
malas. Pagrieziet aizvēršanas rokturi pa
labi līdz tas aizslēdzas (
). Tagad
vāks ir aiztaisīts.

Brīdinājums! Nekad nemēģiniet
atvērt vāku ar spēku; mehānisms ir
izveidots tā, lai to varētu aizvērt un
atvērt viegli nevis ar spēku.
Uzmanību! Neatkarīgi no
tilpuma litros ēdiena gatavošanas
katlam vienmēr jābūt piepildītam ar
vismaz minimālo daudzumu šķidruma
(ūdens, buljons), tas ir nepieciešams lai
ēdiena gatavošanas katls varētu radīt
tvaiku lai gatavotu ēdienu.
Ūdens līmenis ēdiena gatavošanas
katlā nedrīkst būt mazāks kā 1/3 vai
lielāks par 2/3 šī gatavošanas katla
ietilpības. Ēdiena gatavošanas katls
nedrīks būt piepildīts vairāk par pusi

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
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kad tiek gatavotas zupas, treknus
buljonus, galvenos ēdienus, kompotus,
kompaktus gaļas gabalus, un tml.

karstums tiek samazināts.
•

Karsēšana un noslēguma
gatavošana.
• Pēc pareizas vāka aizvēršanas,
novietojiet ēdiena gatavošanas
katlu uz plīts un noregulējiet plīti
uz augstāko temperatūru. Tiklīdz
spiediena indikators paceļas (tagad
kobinētais vārsts ir aizvērts),
samaziniet temperatūru uz minimālo.
Sākas gatavošana.

Gatavošanas beigas
•

Kad ieteicamais gatavošanas laiks ir
beidzies, izslēdziet karstuma avotu
lai samazinātu temperatūru ēdiena
gatavošanas katlā.

•

Speciālā Akutermālā Kompaktā
Apakša nodrošina ka gatavošana
katlā turpinās kamēr temperatūra
lēnām samazinās. Pagaidiet līdz
spiediens samazinās.

•

Jebkurā gadījumā, vāku drīkst
atvērt tikai tad kad spiediena
indikātors ir pilnībā nolaidies lejā un
vairs neceļas augšā.

•

Tikai šajā gadījumā var brīvi
pagriezt roktri.

• Temperatūras indikators sāk tuvoties
dzeltenajam lauciņam gatavošanas
sākumā
• Tiklīdz vārsts sāk izlaist tvaiku,
indikātors pārvietojas uz zaļo lauciņu.
Pēdējā gatavošanas fāzē, indikātoram
vajadzētu būt aptuveni pa vidu
zaļajam lauciņam. Ja ir nepieciešams
noregulējiet (pazeminiet) temperatūru.
Uzmanību! Ja temperatūras
indikātors tuvojas saranajam lauciņam,
samaziniet temperatūru nekavējoties.
•

Tādējādi iedarbojas kombinētais
vārsts, kurš izlaiž nedaudz
gatavošanas tvaika ar nelielu
skaņu. Tādā veidā ēdiena
gatavošanas katlā tiek samazināta
pārāk liela temperatūra.

Ieteicamais gatavošanas laiks
•

Ieteicamo gatavošanas laiku
atradīsiet nodaļā “Ieteicamie
gatavošanas laiki”. Laiks sākas tad
kad spiediena indikātors paceļās un

Ēdiena gatavošanas laiks ir norādīts
standartā, taču tas var tikt nedaudz
pielāgots, pēc ēdiena sastāvdaļām,
lai nodrošinātu labākos
gatavošanas rezultātus.

Kā uzglabāt jūsu SYNCROCLIK®?
•

Pirmkārt, notīriet vāku. Neatstājiet
vāku uz katla, nolieciet to apgrieztu
otrādi, tas nepieciešams lai gumijas
izolācija neaiztur gaisu un tas var
brīvi cirkulēt iekšā.

Brīdinājums! SybcroClik® vāku
vajag tīrīt pēc katras lietošanas. Lūdzu
sekojiet instrukcijām nodaļā Tīrīšana
un Apkope.
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA
1. Spiediena indikātors
nepaceļas karsēšanas fāzē?

5. Pēkšņi tvaiks tiek izlaists ar
šņācošu skaņu?

Pārbaudiet vai drošības vārsts ir
pareizajā pozīcijā (lūdzu skatiet nodaļā
Tīrīšana un Apkope). Ja problēma
atkārtojas, tas nozīmē ka karstums ir
nepietiekams. Palieliniet karstumu.

Tūlīt noņemiet katlu no karstuma
avota (izmantojiet virtuves cimdus vai
katla turētāju) un ļaujiet tam atdzist.
Pārliecinieties, ka kombinētais vārsts
nav aizsprostots. Ja nepieciešams
demontējiet un iztīriet to (lūdzu
skatiet nodaļā Tīrīšana un Apkope).
Samontējiet kombinēto vārstu atpakaļ.

2. Temperatūras indikātora
termokontrole apstājas uz zaļā
lauciņa robežas?
Gatavošans tvaiks ir nepietiekams.
Palieliniet karstumu un sagaidiet
līdz indikātors pakustas. Tiklīdz
termokontroles indikātors sasniedz
oranžo lauciņu, samaziniet karstumu.
3. Kombinētais vārsts brīvi
izlaiž tvaiku?
Karstums ir pārāk liels: nekavējoties
samaziniet to uz minimālo līdz
kombinētais vārsts automātiski
aiztaisas un beidz izlaist tvaiku.
4. Temperatūras indikātora
termokontrole pārvietojas uz
sarkanā lauciņa pat esot uz
minimāla karstuma?
Karstums vēl joprojām ir pārāk liels.
Pārvietojiet katlu uz mazāku karstuma
avotu (izmantojiet virtuves cimdus vai
katla turētāju) vai izslēdziet karstumu
uz pāris minūtēm.

Demontējiet drošības vārstu un iztīriet
to (lūdzu skatiet nodaļā Tīrīšana un
Apkope).
6. Katlā ir iepildīts vairāk par
2/3 tā tilpuma?
Labākais risinājums ir izmantot lielāku
katlu no jūsu ZEPTER iekārtām ar
attēlotu speciālu kroni uz apakšas.
Kad gatavoti tiek dārzeņi, no sākuma
pa pusei paagatavojiet tos karstā
ūdenī ar atvērtu katlu. Tas vērā
ņemami samazinās dārzeņu tilpumu.
Tagad jūs varat uzlikt SYNCRO-CLIK®
vāku uz katla un pabeigt gatavošanu.
Pārliecinieties, ka katlā ir pietiekami
daudz šķidruma.

GARANTIJA
Šo SyncroClick® vāku drīkst lietot tikai
tam paredzētajam mērķim, kā piemēram
gatavošanai zem spiediena. Ražotāju nevar
saukt pie atbildības jebkādu bojājumu
gadījuma kuri ir radušies nepareizas, neskaidras
lietošanas rezultātā.
Visi mūsu ražotie vāki ir rūpīgi pārbaudīti testos,
un tie garantē, ka ražošanas procesē nav
pieļautas kļūdas, kas radītu defektus. Garantija
stājas spēkā pirkuma dienā. Pirkuma datums
ir norādīts uz izplatītāja izsniegta rēķina/
pārdošanas līguma. Lai tiktu nodrošināts
garantijas pakalpojums, ir nepieciešami
pierādījumi, kas apstiprina sākotnējo pirkumu.
Tādējādi, ir svarīgi saglabāt rēķina/pārdošanas
līgumu.
Zepter SyncroClick vāks nodrošina 10 gadu
Ierobežotu Garantiju pret nerūsējošā tērauda
un ražošanas defektiem. Normālam lietojumam
tiek pakļautas tādas daļas kā gumijas
starplikas, drošības vārsts, kombinētais vārsts,
kā arī termoregulators un plastmasas vāciņš.
Tiek nodrošināts 2 gadu garantijas periods no
pirkuma dienas.
Garantijas laikā ražotājs apņemas salabot
vai nomainīt bezmaksas, tās detaļas kuru
bojājumi/defekti ir radušies ražošanas procesā.
Tie bojājumi kas nav tieši saistīti ar materiālu
vai ražošanu tiks pārbaudīti kādā no ZEPTER
Servisa Centriem vai mūsu galvenajā mītnē.
Maksa par šo defektu novēršanu ir atkarīga no
pārbaudes rezultātiem.

10 gadu ierobežotā garantija ir
derīga tikai tad, ja:
•

Produktā ir manāmi materiāla vai ražošanas
defekti.

•

Vāks tika lietots, balstoties uz ražotāja
norādījumiem, kas aprakstīti Lietotāja
Rokasgrāmatā.

•

Vāks tika lietots tikai paredzētajiem nolūkiem
(piemēram, vārīšanai zem spiediena) kopā
ar Zepter Masterpiece virtuves piederumiem.

•

Nav atrastas nekādas pazīmes, ka klients
būtu mainījis produktu vai nav atrastas
neoriģinālas citu cilvēku ievietotas vai
veidotas detaļas.

10 gadu ierobežotā garantija
nesedz :
•

Daļas, kas tiek pakļautas normālam
lietojumam (gumijas starplikas, drošības
vārsts, kombinētais vārsts, termoregulators
un plastmasas vāks).

•

Transportēšanas laikā radītos bojājumus,
neadekvātu lietošanu, nolaidību un/vai
nepareizu izmantošanu.

•

Vāka izmantošanu tā neparedzētiem
mērķiem.

•

Bojājumus, kas ir radušies, neievērojot
drošības noteikumus un Lietotāja
Rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

•

Jebkuru Zepter neoriģinālo rezerves daļu
izmantošanu.

•

Jebkurus produkta bojājumus, kas radušies,
neautorizēta remonta un/vai apskates
rezultātā.

Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās
tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem valsts
tiesību aktiem, kā arī klienta tiesības pret
mazumtirgotāju, kas izriet no pārdošanas
/ pirkšanas līguma. Gadījumā, ja nav
piemērojamu valsts tiesības aktu, šī garantija
būs patērētāja vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās
aizsardzības līdzeklis. Ražotājs nav atbildīgs
par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem,
kas var rasties nepareizas lietošanas gadījumā.
Ražotāja atbildība ir ierobežota un nedrīkst
pārsniegt patērētāja faktisko produkta summu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Syncro-Clik® vāku sērijveida
r a ž o š a n a i r s a s ka ņ ā a r
0948
E i r o p a s Pa r l a m e n t a u n
Padomes kas nodrošina likumu tuvināšanu Dalībvalstu likumiem kas saistīti ar
spiediena aprīkojumu direktīvu 2014/68/EU .
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LV
ZUPAS
Pupiņas (mērcētas)
Zirņi (mērcēti)
Zirņi (nemērcēti)
Svaigi dārzeņi
Mannas biezputra
Gulašs
Auzu zupa
Kartupeļu zupa
Lēcas (mērcētas)
Lēcas (nemērcētas)
Biezzupa
Rīsu zupa
Liellopa buljons
Vistas buljons
Zupa ar makaroniem
Rīsu un tomātu zupa
Sīpolu zupa

15-20
10-15
15-20
4-8
3-5
15-20
3-4
4-6
8-10
15-20
8-10
8-10
35-40
25-35
3-5
8-10
2-3

min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

PAMATĒDIENI
Jaukti dārzeņi
Lēcas (mērcētas) ar speķi un kartupeļiem
Gaļa Serbu gaumē ar rīsiem

6-7 min
10 min
8 min

MEAT
Gulašs
Viltotais zaķis
Jēra gaļa ar zirņiem
Vista (var atšķirties izmēros un pēc tipa)
Teļa gaļa (mazos gabalos)
Cepta teļa gaļa
Teļa gaļas frikase
Teļa kāja
Teļa gaļas ragū ar rīsiem
Tītara kāja
Cepta gaļa
Karbonāde ar sautētiem kāpostiem un kartupeļiem
Cepta liellopa gaļa
Gaļas ruletes

15-20
20-25
15
25-30
6
15-20
10
15-20
10-12
25-35
35-45
8-10
20-25
15-25

min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
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Šķinķis (cepts)
Šķinķis (vārīts)
Cepta cūkgaļa
Cūkas kāja
Marinēta cūkgaļa
Kūpināts cepetis
Teļa un cūkas mēle
Vērša mēle

20-25
30-35
20-25
35-45
10-15
35-45
20-25
50-60

min
min
min
min
min
min
min
min

16
6-8
6
20-25
15-25

min
min
min
min
min

2-6
6-8
5-7
6-8
2-3
7
10-15
5-8
4-6
10-12
4-6
6-8
5-8
4-6
8
15-25
5-7
8-10
4-6
15-25
7-8
2-3

min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

ZIVIS - MEDĪJUMS
Zivs zupa
Tvaicēta zivs ar kartupeļiem
Zivs baltvīnā ar kartupeļiem
Sautēta kazas kāja
Medījuma ragū
VEGETABLES
Puķkāposti (var atšķirties tipos)
Vesels puķkāposts
Pupiņās
Endīvija
Zaļie zirņi
Mizoti un griezti kartupeļi
Nemizoti kartupeļi
Kastaņi
Kolrābis
Veseli burkāni
Sagriezti burkāni
Pildītie pipari
Sēnes
Svaigi Briseles kāposti
Saldēti Briseles kāposti
Bietes
Sarkanie kāposti, baltie kāposti, savojas kāposti
Sautētie kāposti
Melnsakne
Selerija
Sparģeļi
Pildīti tomāti

LV
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LV
PĀRTIKAS PRODUKTI
Manna
Kartupeļu gnuči
Maizes gnuči
Makaroni
Rīsu pudiņš
Brūnie rīsi
Vārītie rīsi

3-5
8-10
6
3-5
10
15-20
10

min
min
min
min
min
min
min

1-3
3
3-6
2-3
4-5

min
min
min
min
min

KOMPOTI
Āboli - ābolu kompots
Aprikožu, persiku
Bumbieru
Ķiršu, plūmju
Veselu žāvētu augļu (mērcēti)
AUGĻU SULAS
Kazenes

15-20 min

Zemenes
Mellenes
Avenes
Plūškoka ogas
Upenes un jāņogas
Skābie ķirši
Žāvētas plūmes
Rabarberi
Ērkšķogas
Vīnogas
Plūmes

5-10
5-10
5-10
5-10
10-15
10-15
10-15
10-15
5-10
15-20
10-15

Autortiesības

Citi pasaules patenti

HOME ART & SALES SERVICES AG

Eiropas Patenta Nr. 0 568 531

ZEPTER GROUP

ASV Patenta Nr. 5 293 813

Sihleggstrasse 23

Krievija Patenta Nr. 2 066 543

CH-8832 Wollerau

Ķīna Patenta Nr. 91 104 104.4

min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI!
KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES
ZEPTER CLUB LIVE100
un izmantot VISAS klientu priekšrocības!
Jebkurš kompānijas
Zepter klients (vai
potenciālais klients), kas piedalījās prezentācijā,
jebkurš prezentācijas organizators vai viesis, kuriem ir
interese par veselīgu dzīvesveidu un produktiem Zepter, var kļūt par ZEPTER CLUB LIVE100 biedru, aizpildot
reģistrācijas veidlapu ZEPTER CLUB LIVE100. Anketu var aizpildīt
jebkurā no mūsu birojiem. Zepter biroju adreses ir pieejamas
mūsu mājas lapā www.zepter.lv vai zvanot uz informācijas
līniju 80007222.
Zepter klubs “Live 100” ir lieliska vieta, lai sāktu ceļojumu
uzņēmējdarbības un veselības pasaulē.
• Dalība klubā „Live 100” ir bezmaksas;
• Tiesības uz atlaidi līdz 10% uz Zepter produkciju;
• Tiesības uz atlaidi līdz 20% uz Zepter Cosmetics&Luxury
produkciju;
• Iespēja reģistrēt neierobežotu dalībnieku skaitu Zepter
klubā „Live 100”;
• Bonuss naudas izteiksmē līdz 8% no Jūsu ieteiktā jaunā
Zepter kluba
„Live 100” dalībnieka pirmā pirkuma
summas;
• Ekskluzīvi reklāmas piedāvājumi, ielūgumi uz semināriem,
svinībām, jaunu produktu demonstrējumiem un
prezentācijām;
• Informatīvas tikšanās, kas veltītas jaunākajiem
zinātniskajiem un medicīniskajiem pētījumiem par veselīgu
dzīvesveidu;
• Konsultācijas par pareizu uzturu;
• Trīs Bioptron gaismas terapijas procedūras bez maksas;
DZĪVO LABĀK. DZĪVO ILGĀK.
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