
NOZĪMĪGS UGUNSGRĒKA CĒLONIS IR VAJADZĪGĀ ATTĀLUMA 
(ATSTARPES) NEIEVĒROŠANA STARP UGUNSNEDROŠIEM 

MATERIĀLIEM.  IR ĻOTI SVARĪGI UZSTĀDĪT ŠO IZSTRĀDĀJUMU TIKAI 
ATBILSTOŠI ŠIEM NORĀDĪJUMIEM.

SVARĪGI! SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI. RŪPĪGI IZLASIET.

ĪPAŠNIEKA 
ROKASGRĀMATA

TFB85WLE/WLEC
TFB01WLE/WLEC
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• Esiet informēts par simptomiem, kas raksturīgi, ja 
novērojama saindēšanās ar oglekļa oksīdu: galvassāpes, 
reiboņi, vājums, slikta dūša, vemšana, miegainība un 
apjukums. Oglekļa oksīds mazina asins spēju pārnest 
skābekli. Zems skābekļa līmenis asinīs var izraisīt samaņas 
zudumu un nāvi.

• Ja sev vai citiem novērojat simptomus, kas līdzīgi 
saaukstēšanās gadījumam vai gripai, apmeklējiet ārstu. 
Saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, ko bieži var sajaukt ar 
saaukstēšanos vai gripu, bieži vien tiek konstatēta par vēlu.

• Alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošana palielina 
oglekļa oksīda saindēšanās sekas.

• Oglekļa oksīds ir īpaši toksisks mātei (un bērnam) 
grūtniecības laikā, jaundzimušajiem, gados vecākiem 
cilvēkiem, smēķētājiem un personām ar asins vai asinsrites 
sistēmas problēmām.

• Izmantojiet Traeger grilu tikai ārpus telpām, uz nedegošas 
grīdas un sargājiet to no uzliesmojošiem materiāliem.

• Nekad neizmantojiet benzīnu, benzīna tipa laternu 
degvielu, petroleju, kokogļu degšķidrumu vai uzliesmojošus 
šķidrumus, lai aizdegtu vai “atsvaidzinātu” uguni šajā ierīcē. 
Ierīces izmantošanas laikā nodrošiniet, ka tās tuvumā nav 
šādi šķidrumi. 

Pirms šīs granulu dedzināšanas ierīces uzstādīšanas un izmantošanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šo rokasgrāmatu. 
Norādījumu neievērošana var radīt īpašuma bojājumus, traumas vai pat nāvi. Lai iegūtu informāciju par ierobežojumiem 
un uzstādīšanas prasībām savā apgabalā, sazinieties ar personām, kas atbildīgas par celtniecību vai ugunsdrošību.

Ēdiena gatavošana uz uguns, kas kurta ar malku, sniedz prieku jums un jūsu draugiem un ģimenes locekļiem.  
Jūsu jaunais Traeger grils ir īpaši izstrādāts, lai atvieglotu ēdiena pagatavošanu, vienlaikus nodrošinot optimālu darbību, 
kā arī garšīgu un aromātisku ēdienu.

Tāpat kā visiem griliem un ēdiena gatavošanas ierīcēm, kad dedzināt kādu materiālu (malku, gāzi vai ogles), ēdiena 
gatavošanas procesā veidojas organiskās gāzes. Viena no tām, kas var būt īpaši kaitīga lielā koncentrācijā, ir oglekļa 
oksīds. Ārpus telpām oglekļa oksīds dabiski izkliedēsies un nekaitēs jums.

UZMANĪBU! Ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu, ka ar šo bezkrāsaino gāzi bez smaržas saindējaties jūs, jūsu 
mājdzīvnieki vai citi.

SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI.
Ja montējat šo ierīci kāda cita vietā, iedodiet šo rokasgrāmatu ierīces īpašniekam, lai īpašnieks to izlasītu un saglabātu 
turpmākai uzziņai. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

BĪSTAMI! 
Patērētājiem Ziemeļamerikā:
• Pievienojiet atbilstošai trīsvirzienu kontaktrozetei.
• Nepieciešama elektroapgāde ar GFCI aizsardzību. Lai 

novērstu elektrošoka risku, atrodiet zemētu trīsvirzienu 
kontaktrozeti attālumā, ko var sasniegt ar 1,8 m (6 collu) 
strāvas vadu. Uzstādot kontaktrozeti, ievērojiet valsts 
elektrodrošības kodu un vietējos kodus un noteikumus.

Patērētājiem Eiropas Savienībā:
• Pievienojiet atbilstošai kontaktrozetei ar zemējumu.
• Neizņemiet zemējumu un nekādā veidā nepārveidojiet 

spraudni. Neizmantojiet adapteri vai pagarinātāju.

BĪSTAMI! 
• Bīstams spriegums, kas var izraisīt elektrošoku, 

apdegumus vai nāvi. Ja šajā īpašnieka rokasgrāmatā 
nav norādīts citādi, pirms grila apkopes atvienojiet 
stāvas vadu.

• Grila tuvumā neizmantojiet un neuzglabājiet 
uzliesmojošus šķidrumus.

• Neizmantojiet benzīnu vai aizdedzināšanas šķidrumu,  
lai manuāli iedegtu grilu. 

PIRMS IERĪCES UZSTĀDĪŠANAS UN IZMANTOŠANAS IZLASIET 
VISAS INSTRUKCIJAS.
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SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

40.00"

45,7 cm 
(18 collas)

45,7 cm 
(18 collas)

102 cm
(40 collas)

UZMANĪBU!
Dūmu risks
Grila iededzināšanas laikā var rasties granulu pārplūde, 
kuras rezultātā rodas neparasti biezi, balti dūmi, kas ilgi 
neizgaist. Ja tā notiek, izslēdziet grilu, izmantojiet galveno 
strāvas slēdzi, un atvienojiet. Ja tas turpinās pārāk ilgi, 
gāzes var uzkrāties un aizdegties, un vāks var pacelties. 
Ja vāks tiek pacelts un nav veikta atbilstoša grila apkope 
(kā aprakstīts 26.-27. lpp. sadaļā “Grila apkope”), tauki var 
aizdegties. Lai to novērstu, ļaujiet grilam pilnībā atdzist, 
izņemiet visus iekšējos komponentus un pilnībā iztīriet 
visus pelnus un granulas no grila un uguns katla (skatiet 
27. lpp. “Pelnu tīrīšana no uguns katla un apkārt tam”).

UZMANĪBU!
Apdegumu risks
Daudzas grila detaļas lietošanas laikā var uzkarst. Lai 
izvairītos no apdegumiem, lietošanas laikā un pēc tam, 
kamēr grils ir karsts, ir jāievēro piesardzība. 
• Nekad neatstājiet grilu bez uzraudzības, ja tuvumā ir 

mazi bērni. 
• Nekad nepārvietojiet grilu, kamēr tas tiek izmantots. 
• Pirms pārvietošanas ļaujiet grilam pilnībā atdzist.

UZMANĪBU! 
Ugunsgrēka risks
• Izmantojot šo grilu, ievērojiet MINIMĀLO attālumu 

(45,7 cm (18 collas)) starp grilu un kurināmo.
• Ja šis grils tiek izmantots zem kurināmā, kurš ir 

novietots virs galvas, nepieciešams VISMAZ 102 cm 
(40 collu) attālums.

UZMANĪBU! 
Gaisa piesārņojuma risks
• Montējiet un izmantojiet šo grilu TIKAI atbilstoši 

norādījumiem montēšanas pamācībā un šajā īpašnieka 
rokasgrāmatā. 

• Šis grils ir paredzēts TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS 
TELPĀM.

• Iespējama bīstama piesārņojuma un piedevu dēļ nekad 
neizmantojiet apkures granulas grilā.

UZMANĪBU! 
• Koka granulas vienmēr uzglabājiet sausā vietā, kuras 

tuvumā nav siltumu radošas ierīces un citas degvielas 
tvertnes.

• Uzturiet grilu tīru. Tīrīšanas norādījumus skatiet šajā 
īpašnieka rokasgrāmatā.

• Neizmantojiet piederumus, kas nav norādīti lietošanai ar 
šo grilu.

• Lai panāktu labāko rezultātu un garšu, izmantojiet īstās 
TRAEGER ZĪMOLA CIETKOKSNES GRANULAS.

• Pat ja uz grila ir ļoti daudz vietas, esiet uzmanīgs, 
ievietojot tajā lielu daudzumu produktu, kas var izdalīt 
daudz uzliesmojošu tauku, piemēram, vairāk par 
mārciņu bekona pat tad, ja grils tiek uzturēts labā darba 
kārtībā. Ja iepriekšējās gatavošanas reizēs veidojās 
daudz uzliesmojošu tauku, pirms grila atkārtotas 
lietošanas īpaši ieteicams iztīrīt taukus.

Patērētājiem Eiropas Savienībā:
• Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp 

bērniem) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai 
garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, izņemot 
gadījumus, ja personas tiek uzraudzītas vai par drošību 
viņu drošību atbildīgā persona ir sniegusi norādījumus 
par ierīces lietošanu.

• Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci. 
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ATKLĀJIET LABĀKO REZULTĀTU, UZ KO IR SPĒJĪGS 
J Ū S U  G R I L S ,  A R  T R A E G E R  A P P 
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KĀPĒC IZVĒLĒTIES TRAEGER 
KOKSNES GRANULAS?

 TRAEGER AUGSTU VĒRTĒ GARŠU. Šā iemesla dēļ mēs paši ražojam 100% dabiskas koksnes granulas, nodrošinot, ka tiek 
izmantota tikai labākās kvalitātes koksne, kas piešķir ēdienam labu garšu un sadeg efektīvi un uzticami. Mēs nevaram garantēt 
tādus pašus rezultātus ar citu zīmolu granulām, tāpēc vienmēr iesakām izmantot mūsu granulas, lai panāktu optimālu iznākumu.

KOKA  
UN DŪMU GARŠA

Pareizais mitruma koeficients nodrošina 
augstākās kvalitātes koksnes aromātu.

Pēc 30 darbības gadiem šajā nozarē esam 
radījuši  granulu ražošanas zelta standartu.

ASV
TRAEGER RAŽOTNES  

UN GRANULU RAŽOŠANAS PROCESS

LIELLOPA GAĻA VISTAS GAĻA CŪKGAĻA JĒRA GAĻA JŪRAS VELTES    DĀRZEŅI MEDĪJUMA GAĻA

SADER AR JEBKO, BET LIELISKI SADER AR:
MAIZES 

IZSTRĀDĀJUMI

ALKSNIS

ĀBELE

ĶIRSIS

KĀRIJA

KĻAVA

MESKĪTS

OZOLS

PEKANRIEKSTU

MAISĪJUMS 
MEDĪJUMAM
MAISĪJUMS 

TĪTARAM
MAISĪJUMS LIELLOPAM 

TEKSASAS GAUMĒ
FIRMAS MAISĪJUMS

100% DABISKA 
KOKSNE

Bez pildvielām un mākslīgām piedevām, 
tikai tīra koksne tīrai garšai.
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PĀRLIECINIETIES, KA GRILS IR TĪRS un tajā nav uzkrājušies tauki vai netīrumi. Tas ir ļoti svarīgi, lai 
nebojātu koksnes aromātu. Labākais veids, kā to nodrošināt — izmantojiet dažādus tīrīšanas un apkopes materiālus, 
kas pieejami pie vietējā izplatītāja vai tiešsaistē (traegergrills.com).

GRILA APKOPE  

IR VIENKĀRŠOTA

TAUKU SPAIŅA  
IELIKTŅI

5 GAB. IEPAKOJUMS

Izmantojiet mūsu alumīnija 
ieliktņus, lai nodrošinātu 

vienkāršāku tauku spaiņa apkopi.

TAUKU PAPLĀTES  
IELIKTŅI

5 GAB. IEPAKOJUMS

Ieliktņi ir izgatavoti no karstumizturīga 
alumīnija, tie ir viegli un vienreizlietojami, 

lai jūs varētu ātri sakopt savu Traeger grilu 
un turpināt to izmantot.

TRAEGER X OREN 

IETINAMAIS PAPĪRS SĀRTĀ KRĀSĀ
46 cm X 46 m

Šis Pārtikas un zāļu administrācijas 
apstiprinātais papīrs saglabā gaļas mitrumu, 

neļaujot iztecēt tās sulai, bet ir pietiekami 
gaisa caurlaidīgs, lai varētu iegūt papildu 

dūmu aromātu.

TRAEGER DABISKAIS 
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

 950 ml

Izmantojiet mūsu dabisko tīrīšanas 
līdzekli, lai jūsu grils vienmēr būtu tīrs 

uz spīdīgs.
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Detaļa Apraksts Detaļa Apraksts
1 Grila vāks 12 Visa veida segumu riteņu kājas

2 Vāka rokturis 13 Atvienojams strāvas vads

3 Augšējais grila režģis 14 Piltuves tīrīšanas durtiņas (grila aizmugurē)

4 Vidējais grila režģis 15 Priekšējais plaukts

5 Apakšējais grila režģis 16 Traeger vadības ierīce ar WiFIRE tehnoloģiju

6 Tauku paplāte 17 Granulu tvertne

7 Karstuma plātne 18 Galvenais strāvas slēdzis (grila aizmugurē)

8 Sānu plaukts 19 Gaļas termometrs

9 Tauku pārvaldības sistēma 20 Granulu tvertnes iekšpuse ar režģi

10 Kāju savienojumi 21 Griešanas dēlis (uzlikts uz tvertnes)

11 Bloķējamo riteņu kājas

INFORMĀCIJA PAR GRILU

GRILA DETAĻAS UN FUNKCIJAS
Lai iegūtu informāciju par Traeger Timberline grila montāžu un uzstādīšanu, skatiet montāžas pamācību. 
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GRANULU TVERTNE

VIETA GRILĒŠANAI

DAUDZPUSĪBA NAV JĀDZĒŠ UGUNS

AUGSTAS TEHNOLOĢIJAS 
VADĪBA

Granulu tvertne ar 10,8 kg (24 mārciņu) ietilpību ļauj 
gatavot stundām ilgi, lai jūs varētu doties prom no grila  
un izklaidēt draugus un ģimenes locekļus.

Traeger raksturīgā mucas forma rada konvekcijas virpuli. 
Gatavošanas kamerā cirkulē karsts, dūmiem piesātināts 
gaiss, un jūsu ēdiens atrodas vidē ar augstu temperatūru, 
kas nodrošina vienmērīgu gatavošanu no visām pusēm.

Pateicoties 0,55-0,84 m2 (850-1300 kvadrātcollu) 
vietai, kas paredzēta grilēšanai, Traeger grils ir piemērots 
viesībām — vienlaicīgi varat pagatavot daudz steiku vai 
ribiņu.

Traeger Timberline Grill sērijas grilu kontrolēt ir tikpat 
vienkārši kā paņemt rokās tālruni. Izmantojot WiFIRE 
tehnoloģiju, varat iestatīt un automātiski regulēt temperatūras 
atbilstoši receptēm, kas lejupielādētas no Traeger lietotnes. 
Lai lejupielādētu lietotni Android ierīcēm, atveriet Google Play 
veikalu. Lai lejupielādētu to Apple ierīcēm, atveriet App Store. 
Lai uzzinātu par lietotnes izmantošanu, skatiet vietnē 
traegergrills.com/app. Skatiet sadaļu “Jūsu grila savienošana” 
nākošajā lappusē, lai uzzinātu, kā pieslēgt Wi-Fi.

Regulējama trīs līmeņu nerūsejošā tērauda režģu sistēma 
ļauj novietot ēdienu uz abiem režģiem. Ja gatavojamais 
ēdiens aizņem vairāk vietas, piemēram, gatavojat tītaru, 
noņemiet augšējo režģi vai novietojiet apakšējo režģi 
apbrūnināšanas pozīcijā, lai iegūtu nevainojamus grila 
restes nospiedumus.

Jums nav jāuztraucas par nopilējušu tauku aizdegšanos 
liesmām, kas sabojā gaļu, jo Traeger grilos tiek izmantots 
netiešs karstums. Visi tauki tiek droši novadīti ārējā 
paplātē, ko varat viegli izmest. 

UZMANĪBU! Uzturiet grilu tīru. Skatiet sadaļas 
“Padomi par izmantošanu” un “Grila apkope”.

PIEZĪME. Ja Traeger tauku paplātes ieliktņi tiek regulāri 
nomainīti, tie palīdz uzturēt grilu tīru un samazina 
aizdegšanās risku.

MUCAS FORMA
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JŪSU WiFIRE ELEKTRONISKĀ VADĪBAS IERĪCE Traeger Timberline grils ir aprīkots ar modernu Traeger vadības 
ierīci ar WiFIRE tehnoloģiju, kurā iespējams izveidot Wi-Fi savienojumu. Pirms sākat izmantot grilu, ir noderīgi iepazīties ar 
dažādām vadības paneļa funkcijām.

INFORMĀCIJA PAR GRILU (TURPINĀJUMS)

1  GAIDSTĀVES POGA
  Izmantojiet šo pogu lai ieslēgtu/izslēgtu elektronisko 

vadības ierīci, kad ir ieslēgts (I) grila galvenais strāvas 
slēdzis. Nospiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, 
lai uzsāktu izslēgšanas ciklu. Pēc katras gatavošanas 
reizes vienmēr izpildiet pilno grila izslēgšanas ciklu. 
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu “Grila 
apkope”.

2  ATLASES SKALA
  Pagrieziet skalu, lai pārvietotos augšup un lejup displeja 

izvēlnē. Nospiediet skalas centru, lai atlasītu vienumu.

3  STATUSA DISPLEJS
  Rāda pašreizējo temperatūru, gatavošanas programmas 

statusu, atlikušo gatavošanas laiku un citu informāciju.

4  GAĻAS TERMOMETRA LIGZDA
  Pievienojiet gaļas termometru ligzdai, ja vēlaties to 

izmantot gatavošanas laikā. 

5  TIMER (TAIMERIS)
  Taimeris ir paredzēts tikai jūsu ērtībām, un tas 

neietekmē grila darbību. Piemēram, ja pēc 15 minūtēm 
ir nepieciešams ieziest gaļu, iestatiet taimeri uz 
15 minūtēm. Kad laiks beigsies, tiks atskaņots signāls.

6  SUPER SMOKE (SUPER DŪMI)
  Jebkurā brīdī, kad grilēšanas laikā temperatūra ir 

74 °–107 °C (165°–225°F), atlasiet SUPER SMOKE 
(SUPER DŪMI), lai palielinātu izdalīto dūmu daudzumu 
un piešķirtu ēdienam papildu dūmu aromātu. 

7  KEEP WARM (SILTUMA UZTURĒŠANA)
  Izmantojot šo funkciju, grila temperatūra tiek uzturēta 

pie 74 °C (165 °F), lai ēdiens saglabātos silts bez tā 
pārgatavošanas.

8  MENU
  Izmantojot pogu MENU, varat iestatīt gaļas termometru un 
sinhronizēt grilu ar savas mājas internetu un iestatījumiem. 

9  IGNITE (SAKARSĒT)
 Lai sāktu grilu, nospiediet pogu IGNITE (Sakarsēt).

GRILA SAVIENOŠANA
Izpildiet šīs instrukcijas, lai savienotu grilu ar Wi-Fi. Lai 
uzzinātu vairāk par WiFIRE, Traeger lietotni un citiem 
savienošanas veidiem, atveriet vietni traegergrills.com/app.

1. Lejupielādējiet Traeger lietotni no Google Play veikala 
Android ierīcēm vai no App Store Apple ierīcēm.

2. Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir pieslēgta Wi-Fi tīklam, 
ar kuru vēlaties savienot arī savu grilu.

3. Atveriet Traeger lietotni un izpildiet instrukcijas.

PADOMI. 
• Lai nodrošinātu vislabāko savienojamību, grilam jābūt 

vērstam jūsu Wi-Fi maršrutētāja virzienā, grila antenai 
jābūt vērstai uz leju un jānodrošina spēcīgs Wi-Fi 
signāls.

• Wi-Fi pagarinātājs var palīdzēt uzlabot Wi-Fi lauka 
stiprumu.

PIEZĪMES. 
• Pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir uzstādīta jaunākā 

operētājsistēmas versija.

• Lai savienotu grilu ar Wi-Fi, tam ir jābūt ieslēgtam. 
Pārliecinieties, ka galvenais slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā 
(I), un grila vadības ierīces displejā tiek rādīts sākuma 
ekrāns.

PIEZĪME. Temperatūras svārstības 
Traeger grilam ir normāla parādība. 
Būtiskas svārstības var izsaukt vējš, 
gaisa temperatūra, neatbilstoša 
lietošana vai nepietiekama grila 
apkope.

TIMER MENU IGNITEKEEP
WARM

SUPER
SMOKE

1

9

3 2

87654
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GRILA SAGATAVOŠANA
JĀIZMANTO TIKAI GRILA SĀKOTNĒJĀ AIZDEDZINĀŠANĀ. Lai nodrošinātu pareizu grila darbību, vispirms  
ir jāsagatavo urbis, ļaujot tā caurulei piepildīties ar granulām. 

1 2

Piepildiet tvertni ar TRAEGER KOKSNES GRANULĀM.SPRAUDNIS VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO REĢIONA.

Kad galvenais strāvas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (O), 
pievienojiet strāvas vadu atbilstošai zemētai kontaktrozetei.

Lai tiktu parādīta galvenā izvēlne, nospiediet pogu MENU. 
Pagrieziet skalu, lai atlasītu vienumu AUGER (Urbis), tad 
atlasiet Prime Auger (Sagatavot urbi). 

Urbja caurules piepildīšana ar granulām aizņems aptuveni 
dažas minūtes, pēc tam granulas tiks ievadītas uguns katlā. 
Kad Prime Auger (Sagatavot urbi) funkcijas taimera darbība 
ir pabeigta, atlasiet Done (Pabeigts).

Sākuma ekrānā tiks parādīts teksts “Press dial to set temp.” 
(Nospiediet skalu, lai iestatītu temperatūru). Pagrieziet skalu 
pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz 177 °C (350 °F). Nospiediet 
pogu IGNITE (Sakarsēt), aizveriet grila vāku un darbiniet grilu 
20 minūtes, līdz tas ir sasniedzis iestatīto temperatūru. 

UZMANĪBU! Izmantojiet TIKAI TRAEGER ZĪMOLA 
KOKSNES GRANULAS, kas ir īpaši izgatavotas 
izmantošanai mūsu grilos. Nekad grilā neizmantojiet 
apkures granulas.

PIEZĪME. Kad tiek parādīts norādījums 
atlasīt vai apstiprināt kādu izvēlnes 

opciju, pagrieziet skalu uz vēlamo opciju un nospiediet 
skalas centru, lai apstiprinātu izvēli.

Press Dial To Set Temp

350 °F

Press Dial To Set Temp

AUGER
>Prime Auger
>Clear Auger Jam
>Back

3 4

Press dial 
to set temp

350 °F
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Noregulējiet temperatūru uz 260 °C (500 °F) un ļaujiet 
grilam darboties vēl 30 minūtes.

Izslēdziet grilu, nospiežot gaidstāves pogu un turot to 
nospiestu 3 sekundes. Tiks sākts izslēgšanas cikls. Kad 
pilnais izslēgšanas cikls ir pabeigts, ir pabeigta grila 
sagatavošana. 

GRILA SAGATAVOŠANA (TURPINĀJUMS)

PIEZĪME. Ja urbis lietošanas laikā iesprūst, ļaujiet grilam 
pilnībā atdzist, pēc tam nospiediet pogu MENU, lai tiktu 
parādīta galvenā izvēlne. Pagrieziet skalu, lai atlasītu 
vienumu AUGER (Urbis), tad atlasiet Clear Auger Jam 
(Iztīrīt iestrēgušu urbi). Urbis 60 sekundes darbosies 
pretējā virzienā, lai iztīrītu iestrēgušās granulas.

Press dial 
to set temp

500 °F

5 6
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GRILA IZMANTOŠANA
AR ŠĪM DARBĪBĀM BŪS JĀSĀK KATRU REIZI, KAD IZMANTOSIET GRILU.  

Nospiediet gaidstāves pogu, lai aktivizētu grilu. 

1

SPRAUDNIS VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO REĢIONA.

Pievienojiet strāvas vadu atbilstošai zemētai kontaktrozetei 
un ieslēdziet galveno strāvas slēdzi (I).

PIEZĪMES. 
•  Mobilajiem tālruņiem paredzētā Traeger lietotne atvieglo 

WiFIRE elektroniskās vadības ierīces izmantošanu. 
Lai savienotu grilu, lejupielādējiet Traeger lietotni 
un izpildiet norādes. Lai uzzinātu vairāk par WiFIRE, 
Traeger lietotni un citiem savienošanas veidiem, atveriet 
vietni traegergrills.com/app.

•  Nospiežot pogu IGNITE (Sakarsēt), neatkarīgi no 
izvēlētās gatavošanas metodes Traeger Timberline 
sērijas grila darbība vienmēr tiek sākta ar 
aizdedzināšanu un iepriekšējas uzkarsēšanas ciklu. 

•  Pēc pielāgotas gatavošanas programmas izveides 
šie cikli tiks izpildīti automātiski. Jums tie nebūs 
jāprogrammē.

•  Pēc katras gatavošanas reizes vienmēr izpildiet pilno 
grila izslēgšanas ciklu. Lai uzsāktu izslēgšanas ciklu, 
nospiediet gaidstāves pogu un turiet to nospiestu.

•  Lai mazinātu tauku izraisītu aizdegšanās iespējamību, 
ieteicams regulāri tīrīt tauku paplāti. Lai iegūtu plašāku 
informāciju, skatiet sadaļu “Grila apkope” 26 . lpp.

UZMANĪBU! 
• Izmantojot šo grilu, ievērojiet minimālo attālumu 

(45,7 cm (18 collas)) starp grilu un kurināmo.

• Izmantojiet TIKAI TRAEGER ZĪMOLA KOKSNES 
GRANULAS, kas ir īpaši izgatavotas izmantošanai 
mūsu grilos. Nekad grilā neizmantojiet apkures 
granulas.

2
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GATAVOŠANAS METODES IZVĒLE
GATAVOŠANA AR VIENU TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMU Izmantojiet šo metodi vienkāršām receptēm, kurām 
nepieciešams viens gatavošanas cikls konkrētā temperatūrā.

4

Pēc gaidstāves pogas nospiešanas jūsu grila sākuma ekrānā 
pēc noklusējuma tiek rādīts ziņojums “Turn Dial To Select 
Temp” (Pagrieziet skalu, lai atlasītu temperatūru). Šajā 
ekrānā var iestatīt gatavošanas temperatūru.

Nospiediet pogu IGNITE (Sakarsēt). Tiks sākta automātiskā 
aizdedzināšana un iepriekšējas uzkarsēšanas cikls. 

Kad iepriekšējas uzkarsēšanas cikls ir pabeigts, ievietojiet 
ēdienu grilā un aizveriet vāku. 

Lai atlasītu temperatūru, pagrieziet skalu pa labi vai pa kresi. 
Kad vēlamā temperatūra tiek parādīta, nospiediet skalas 
centru, lai to atlasītu. 

PADOMI. 
• Pirms ēdiena ievietošanas grilā ieteicams nogaidīt, līdz iepriekšējas uzkarsēšanas cikls ir pabeigts (taču tas nav obligāti).

• Kad tiek sākts iepriekšējas uzkarsēšanas cikls, grila vāks ir jāaizver, lai grils varētu sasniegt iestatīto temperatūru.

• Noteiktas temperatūras svārstības Traeger grilam ir normāla parādība.

Press Dial To Set Temp

350 °F

Press Dial To Set Temp

Turn Dial 
To Select Temp

165 °F
1 2

3
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IEPRIEKŠ IESTATĪTA PIELĀGOTĀS GATAVOŠANAS CIKLA LIETOŠANA Jūsu TraegerTimberline grilā 
sākotnēji jau ir programmēti divi mūsu iecienītākie pielāgotie gatavošanas cikli: krūšu gabala pagatavošana iesācējiem un 
vistas izaicinājums. Izmantojiet Traeger lietotni, lai atrastu simtiem recepšu, ko varat lejupielādēt tieši grilā. Pirms recepšu 
lejupielādes grils ir jāsinhronizē ar mājas interneta pieslēgumu.

Kad tiek parādīts sākuma ekrāns, nospiediet pogu MENU. 
Pilnajā izvēlnē tiks parādītas vairākas opcijas. Atlasiet Cook 
Cycle (Gatavošanas cikls).

Kad pielāgots gatavošanas cikls ir atlasīts, tiks parādītas 
iekļautās darbības. Pēc tam atlasiet vienu no četrām opcijām: 
RUN NOW (Izpildīt tūlīt), EDIT (Rediģēt), DELETE (Dzēst) vai 
BACK (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Ja vēlaties izpildīt pielāgoto gatavošanas ciklu tā, kā tas ir 
iestatīts, atlasiet RUN NOW (Izpildīt tūlīt).

Ekrānā Cook Cycle (Gatavošanas cikls) izmantojiet atlases 
skalu, lai izvēlētos vēlamo recepti. Nospiediet skalas centru, 
lai to atlasītu.

PADOMS. Ja programmējat gatavošanas ciklu un 
pārdomājat, nospiediet MENU tik ilgi, līdz atkal tiek atkal 
parādīta galvenā izvēlne, un sāciet no jauna. 

PIEZĪME. Lai rediģētu vai pievienotu darbības, izpildiet 
sadaļā “Pielāgota gatavošanas cikla izveide” (17 . lpp.) 
atrodamos norādījumus.

VISIT  TRAEGER  APP
FOR  MORE  RECIPES

>Chicken Challenge
>Beginner’s  Brisket
>NEW
>NEW

TRAEGER  WiFIRE
>Cook Cycle
>Probe
>Auger
>Pellet Sensor
>Wi-Fi Information

Press Dial To Set Temp

165 °F1 2

Beginner’s Brisket
>RUN NOW
>EDIT
>DELETE
>BACK

Beginner’s Brisket
STEP 1
 165°F   |   TIME:  03:30
STEP 2
 225°F   |   PROBE:  190°F
>RUN NOW

3 4
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IEPRIEKŠ IESTATĪTA PIELĀGOTA GATAVOŠANAS CIKLA LIETOŠANA (turpinājums)

8

Lai RUN COOK CYCLE NOW (Izpildītu gatavošanas ciklu 
tūlīt), kad tiek parādīta uzvedne, atlasiet YES (Jā) vai atlasiet 
NO (Nē), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Displejā tiks parādīta gatavošanas programmas pirmā 
darbība. Lai sāktu, nospiediet IGNITE (Sakarsēt).

Tiks sākta automātiskā aizdedzināšana un iepriekšējas 
uzkarsēšanas cikls. Kad iepriekšējas uzkarsēšanas cikls  
ir pabeigts, ievietojiet ēdienu grilā un aizveriet vāku.

Ja būs nepieciešams termometrs, tiks parādīti norādījumi par 
termometra ievietošanu gaļā. Pēc tam ievietojiet termometra 
spraudni vadības ierīces ligzdā. Kad termometrs tiks atpazīts, 
tiks atskaņots signāls. Lai RUN COOK CYCLE NOW (Izpildītu 
gatavošanas ciklu tūlīt), kad tiek parādīta uzvedne, atlasiet 
YES (Jā).

PIEZĪMES. 
• Ja termometrs nav pievienots pareizi, grils trīs reizes atskaņos signālu.

• Pirms ēdiena ievietošanas grilā ieteicams nogaidīt, līdz iepriekšējas uzkarsēšanas cikls ir pabeigts (taču tas nav obligāti).

• Kad tiek sākts iepriekšējas uzkarsēšanas cikls, grila vāks ir jāaizver, lai grils varētu ātri sasniegt iestatīto temperatūru.

BEGINNER’S BRISKET
Probe Required.

Insert  Probe  in  Meat.
>Back

RUN COOK CYCLE NOW?
>YES
>NO

5 6

077°F

STEP 1:   165°F   |   TIME:  03:30
PROBE:  072°F

Push Ignite To Start

150

7
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PIELĀGOTA GATAVOŠANAS CIKLA IZVEIDE Izmantojiet šo metodi, lai izveidotu savu gatavošanas programmu vai 
rediģētu esošu programmu. 

Izvēlnē Cook Cycle (Gatavošanas cikls), atlasiet NEW 
(Jauns), lai tiktu parādīta izvēlne Steps (Darbības).

Kad temperatūra ir atlasīta, izvēlieties vienumu Time (Laiks) 
(lai gatavotu noteiktu laika periodu) vai Probe (Termometrs) 
(lai gatavotu, līdz ir sasniegts gaļas iekšējās temperatūras 
mērķis).

Ja receptē norādīts konkrēts gatavošanas laiks noteiktā 
temperatūrā, atlasiet TIME (Laiks). Lai atlasītu stundas, 
pagrieziet skalu. Lai atlasītu un pārietu uz minūtēm, 
nospiediet skalu. Pagrieziet skalu, lai izvēlētos minūtes,  
un nospiediet to, lai atlasītu un pabeigtu. 

1. darbībā uzvednē tiks lūgts atlasīt grila temperatūru 
(noklusējuma temperatūra ir 74 °C (165 °F)). Pagrieziet skalu 
uz vēlamo temperatūru un nospiediet skalas centru, lai to 
atlasītu. 

ATGĀDINĀJUMS. Ja izmantojat skalu, lai izvēlētos opcijas, nospiediet skalas centru, lai atlasītu izvēli un pārietu pie nākamā 
izvēlnes vienuma.

PIEZĪME. Pielāgotajiem gatavošanas cikliem ir jābūt 
vismaz vienai darbībai un ne vairāk par četrām darbībām.

My Cook Cycle 3
STEP 1
 > GRILL:  165°F

VISIT  TRAEGER  APP
FOR  MORE  RECIPES

>Chicken Challenge
>Beginner’s  Brisket
>NEW
>NEW

1 2

My Cook Cycle 3
STEP 1
 170°F>  |  TIME:  00:00
                                 HR: MIN

My Cook Cycle 3
STEP 1
 170°F> Time  OR  Probe

3 4
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PIELĀGOTA GATAVOŠANAS CIKLA IZVEIDE (turpinājums)

Ja receptē norādīts, ka gaļa jāgatavo līdz noteiktai iekšējai 
temperatūrai, izvēlieties Probe (Termometrs). Izmantojiet 
skalu, lai atlasītu mērķa temperatūru.

Tiks atkārtoti atvērta pielāgotā gatavošanas cikla izvēlne 
Steps (Darbības). Darbība, ko tikko izveidojāt, tiks 
automātiski saglabāta. Varat pievienot citu darbību, saglabāt 
gatavošanas programmu tādu, kāda tā ir, dzēst programmu 
vai atgriezties izvēlnē Cook Cycle (Gatavošanas cikls).

Kad visas darbības ir pievienotas, atlasiet SAVE (Saglabāt). 
Pēc tam jums tiks jautāts, vai vēlaties: RUN COOK CYCLE 
NOW (Izpildīt gatavošanas ciklu tūlīt). Ja atlasīsiet YES (Jā), 
tiksiet atkārtoti atvērts sākuma ekrāns un sniegts norādījums 
nospiest IGNITE (Sakarsēt). Ja atlasīsiet NO (Nē), tiksiet 
atgriezts izvēlnē Cook Cycle (Gatavošanas cikls).

Tiks parādīta iespēja darbībai pievienots Super Smoke (Super 
dūmi). Lai pievienotu Super Smoke (Super dūmi), izmantojiet 
skalu, lai mainītu iestatījumu no OFF (IZSLĒGTS - noklusējuma) 
uz ON (IESLĒGTS). Pretējā gadījumā nospiediet skalas centru, 
lai apstiprinātu noklusējuma iestatījumu.

PIEZĪME. Grila atmiņā receptēm ir pieejami četri sloti. Ja jau esat saglabājis četras receptes un vēlaties izveidot jaunu 
recepti, būs jāizdzēš viena no pašreizējām receptēm, lai atbrīvotu vietu jaunai.

PIEZĪME. Super Smoke (Super dūmi) var izmantot tikai tad, 
ja grila temperatūra ir 74 °–107 °C (165 °–225 °F).

My Cook Cycle 3
STEP 1
 170°F  |  PROBE:  145°F
  >Super Smoke:   OFF

My Cook Cycle 3
STEP 1
 170°F> Time  OR  Probe

5 6

My Cook Cycle 3
>ADD STEP
>SAVE
>DELETE
>BACK

My Cook Cycle 3
>STEP 1
 170°F  |  PROBE:  145°F
>ADD STEP
>SAVE
>DELETE

7 8
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GATAVOŠANA AR TERMOMETRU Izmantojiet šo metodi, ja receptē ir minēta ēdiena vēlamā iekšējā temperatūra.

2

Pievienojiet termometru ligzdai, kas atrodama uz WiFIRE 
vadības ierīces. Lai ieslēgtu grilu, skatiet sadaļu “Grila 
izmantošana”. Kad grils ir ieslēgts, vadības ierīce atpazīs 
termometru, un vadības ierīces ekrāna augšējā labajā stūrī 
būs redzama termometra ikona.

Nospiediet pogu MENU; pēc tam ritiniet un atlasiet vienumu 
PROBE (Termometrs). Tiks parādīts aicinājums iestatīt 
termometra signālu iekšējai mērķa temperatūrai. Atlasiet  
SET ALARM (Iestatīt signālu). Pēc tam termometra izvēlnē 
Set Probe Alarm (Iestatīt termometra signālu) izmantojiet 
atlases skalu, lai izvēlētos gaļas mērķa temperatūru.

Kad temperatūras signāls ir iestatīts, sākuma ekrānā 
tiks rādīta grilēšanas temperatūra, termometra mērķa 
temperatūra un grila statuss. Kad gaļa sasniegs iestatīto 
temperatūru, atskanēs signāls. Ja izmantosiet Traeger 
WiFIRE lietotni, pievienotajā viedierīcē saņemsiet 
pašpiegādes paziņojumu, kā arī informāciju par  
grila statusu gatavošanas procesā.

Kad grils ir uzkarsis līdz vēlamajai temperatūrai, ievietojiet 
ēdienu grilā. Pievadiet termometru caur atveri grila sānā  
un ievietojiet termometra galu līdz pusei gaļas gabala 
platākajā daļā (neievietojiet treknumā, kā arī nodrošiniet,  
ka termometrs nepieskaras kaulam).

Ja grils ir izslēgts:

PIEZĪME. Lai kalibrētu termometru, skatiet sadaļu "Papildu 
vadības funkcijas" 21. lpp.

057 °F
355

PROBE :   COLD
    Igniting . .

1

Probe:    72˚ F   145˚
Igniting

054 °F
350

PROBE
Set Probe Alarm:

145

PROBE
>Set Alarm
>Back

TRAEGER WiFIRE
>Cook Cycle
>Probe: 
>Auger
>Pellet Sensor
>Wi-� Information

3 4



20

GATAVOŠANA AR TERMOMETRU (turpinājums)

2

Pievienojiet termometru ligzdai, kas atrodama uz WiFIRE 
vadības ierīces. Vadības ierīce atpazīs termometru, un 
vadības ierīces ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzama 
termometra ikona. Displejā tiks jautāts, vai vēlaties iestatīt 
signālu. Atlasiet YES (Jā).

Pagrieziet skalu uz vēlamo ēdiena temperatūru. Lai atlasītu/
apstiprinātu, nospiediet skalas centru.

Kad grils ir uzkarsis līdz vēlamajai temperatūrai, ievietojiet 
ēdienu grilā. Pievadiet termometru caur atveri grila sānā  
un ievietojiet termometra galu līdz pusei gaļas gabala 
platākajā daļā (neievietojiet treknumā, kā arī nodrošiniet,  
ka termometrs nepieskaras kaulam).

Ja grils ir ieslēgts:

Kad temperatūras signāls ir iestatīts, sākuma ekrānā 
tiks rādīta grilēšanas temperatūra, termometra mērķa 
temperatūra un grila statuss. Kad gaļa sasniegs iestatīto 
temperatūru, atskanēs signāls. Ja izmantosiet Traeger 
WiFIRE lietotni, pievienotajā viedierīcē saņemsiet 
pašpiegādes paziņojumu, kā arī informāciju par  
grila statusu gatavošanas procesā.

PIEZĪME. Lai kalibrētu termometru, skatiet sadaļu "Papildu 
vadības funkcijas" 21. lpp.

054 °F
355

Set Probe Alarm?
>YES
>NO

1

PROBE
Set Probe Alarm:

145

3

Probe:    72˚ F   145˚
Igniting

054 °F
350

4
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PAPILDU VADĪBAS FUNKCIJAS
IESTATĪJUMI Izmantojiet iestatījumu izvēlni, lai mainītu displeja iestatījumus, dzēstu paziņojumus, piekļūtu svarīgai 
produktu informācijai/kontaktinformācijai un veiktu citas darbības.

LAI PIEKĻŪTU IESTATĪJUMU IZVĒLNEI:
Ieslēdziet grilu. Kad tiek parādīts sākuma ekrāns, nospiediet pogu MENU. Galvenajā izvēlnē tiks parādītas vairākas opcijas. 
Pagrieziet skalu, lai iezīmētu vienumu “Settings” (Iestatījumi). Nospiediet skalas centru, lai to atlasītu.

Lai mainītu iestatījumu, pagrieziet skalu un atlasiet vēlamo iestatījumu. Nospiediet skalas centru, lai to apstiprinātu. Atlasiet 
BACK (Atgriezties), lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

SPEAKER (SKAĻRUNIS)
Ieslēdz/izslēdz grila vadības skaļruni. Atlasītais iestatījums būs 
norādīts ar *.

CONTRAST (KONTRASTS)
Pagrieziet skalu, lai regulētu displeja kontrastu no 1 (augsts) līdz  
5 (zems). Noklusējuma iestatījums ir 3. Nospiediet skalas centru, 
lai apstiprinātu un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

PROBE CALIBRATION (TERMOMETRA KALIBRĒŠANA)
Šajā iestatījumā ir pieejamas divas opcijas.
 1.  Calibrate Probe (Kalibrēt termometru):  sniegti norādījumi 

par kalibrēšanu, izmantojot ledusvannu. Tiek parādīts teksts 
“Place probe in ice water for 1 minute before calibrating.” (Pirms 
kalibrēšanas ievietojiet termometru ūdenī ar ledu uz 1 minūti).

2.  Probe Offset (Termometra nobīde): Pagrieziet skalu, lai regulētu 
termometra temperatūras nobīdi pa 1° soļiem (no -8 °C līdz +8 °C/
no -15 °F līdz +15 °F. Noklusējuma iestatījums ir 0. Nospiediet skalas 
centru, lai apstiprinātu un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

CLEAR NOTIFICATIONS (DZĒST PAZIŅOJUMUS)
Izmantojiet šo funkciju, lai dzēstu kļūdu ziņojumus un 
paziņojumus. 

PIEZĪME. Tā kā kļūdas rezultātā grilam tiks aktivizēts atdzesēšanas 
režīms, kad iziesiet no paziņojumu dzēšanas un iestatījumu izvēlnēm, 
displejā joprojām tiks rādīts “Cooling Down” (Notiek atdzesēšana). 

TEMPERATURE UNITS (TEMPERATŪRAS MĒRVIENĪBAS)
Pagrieziet skalu, lai izvēlētos Fārenheita (°F) vai Celsija 
(°C) grādus. Nospiediet skalas centru, lai to apstiprinātu. 
Atlasītais iestatījums būs norādīts ar *. 

CUSTOMER SERVICE (KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS)
Tiek parādīts Traeger WiFIRE klientu apkalpošanas dienesta 
tālruņa numurs. 

LEARN MORE (PAPILDINFORMĀCIJA)
Tiek parādīta informācija par Traeger lietotni un vietni (saites). 

ABOUT GRILL (PAR GRILU)
Tiek parādīta svarīga informācija par grilu, tostarp modeļa 
numurs un programmatūras versija. 

BACK (ATPAKAĻ)
Izvēloties tiek atkal parādīta galvenā izvēlne.

TRAEGER  WiFIRE
>Auger
>Pellet Sensor
>Wi-Fi Information
>Settings
>Back

Press Dial To Set Temp

165 °F

SETTINGS
>Speaker
>Contrast
>Probe Calibration
>Clear Noti�cations
>Temperature Units

ABOUT GRILL
Traeger WiFire Grill

SW VER: 00.01.a2
CONFIG VER: 99.000
UUID: 648CBE
>Back
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PILTUVES TĪRĪŠANA
Traeger Timberline grils ir aprīkots ar piltuves tīrīšanas sistēmu, kas ļauj ātri un bez sarežģījumiem mainīt granulu veidu  
(dažādi aromāti).  

1

3

2

4

SPRAUDNIS VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO REĢIONA. 

Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un atvienojiet strāvas 
vadu. Ja grils joprojām ir karsts, ļaujiet tam pilnībā atdzist.

Atskrūvējiet tīrīšanas durtiņu aizbīdni un atveriet to. 
Granulas tiks iztukšotas tvertnē, kas novietota apakšā. 
Iespējams, būs nepieciešama lāpstiņa vai karote, lai no 
piltuves izstumtu atlikušās granulas.

Kad piltuve ir tukša, aizveriet durtiņas, atkārtoti uzlieciet 
aizbīdni un piepildiet piltuvi ar cita veida TRAEGER KOKSNES 
GRANULĀM.

Zem granulu tīrīšanas durtiņām novietojiet tvertni, kas ir 
pietiekami liela, lai tajā ietilptu izmestās granulas. 

UZMANĪBU! Uzmanīgi iztukšojiet piltuvi neilgi pēc 
grila lietošanas. Granulas var būt ļoti karstas.

PADOMS. Tīrs 19 l spainis būs lieliski piemērots.
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TIMBERLINE FUNKCIJAS

TRAEGER LIETOTNE

TIMER (TAIMERIS)

Traeger Timberline grilu var kontrolēt attālināti, izmantojot Traeger 
lietotni. Lai uzzinātu vairāk par WiFIRE, Traeger lietotni un citiem 
savienošanas veidiem, atveriet vietni traegergrills.com/app.

Lai pievienotu Traeger Timberline grilu internetam, būs 
nepieciešams mājas Wi-Fi tīkls. Jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā 
ir jābūt uzstādītai jaunākajai iOS vai Android operētājsistēmas 
versijai. Ja pametat savas mājas Wi-Fi tīkla uztveršanas zonu, 
ņemot līdzi ierīci, nepieciešams datu plāns.

Varat izmantot Traeger lietotni, arī lai ērti meklētu, lejupielādētu 
un izmēģinātu jaunas receptes ar Traeger Timberline grilu. 

Traeger Timberline grils ir aprīkots ar ērtu taimeri. Taimera funkcija neietekmē grila darbību. Varat to izmantot, lai saņemtu 
paziņojumu par citām nepieciešamām darbībām gatavošanas laikā, piemēram, dārzeņu ievietošanu grilā vai ēdiena ieziešanu.

Lai iestatītu taimeri, izpildiet šādas darbības.
1. Nospiediet TIMER (taimeri) un turiet to nospiestu 3 sekundes.
2.  Izmantojiet skalu, lai pārslēgtu stundas un minūtes un iestatītu laiku.
Kad pēc laika izvēles tiek nospiesta skala, taimeris ir iestatīts un jūs varat 
atgriezties sākuma ekrānā.

Lai atceltu taimera laika atskaiti, izpildiet šādas darbības.
1. Nospiediet TIMER (taimeri) un turiet to nospiestu 3 sekundes.
2. Redzēsiet opcijas Edit (Rediģēt), Cancel (Atcelt) vai Go Back to the Menu (Atgriezties izvēlnē).

SUPER SMOKE (SUPER DŪMI) OPCIJA
Varat pievienot papildu dūmu aromātu ēdienam, jebkurā brīdī 
grilēšanas laikā nospiežot Super Smoke (Super dūmi). Lai atceltu, 
nospiediet to vēlreiz.

PIEZĪME. Super Smoke (Super dūmi) var aktivizēt tikai tad, 
ja grila temperatūra ir 74 °–107 °C (165 °–225 °F).

Push Ignite To Start

Push Ignite To Start
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DAUDZPUSĪGS APAKŠĒJAIS REŽĢIS
Varat mainīt apakšējā grila režģa novietojumu divām atšķirīgām 
gatavošanas iespējām: apbrūnināšanas pozīcija un kūpināšanas 
pozīcija.

Apbrūnināšanas pozīcijā grila režģim ir jābūt novietotam zemākajā 
grila korpusa punktā, atbalstoties uz zemākajiem aizmugurējiem 
kronšteiniem un priekšpusē esošās malas. Tas nodrošina, ka starojuma 
karstums no tauku paplātes tiek maksimāli palielināts un ēdienam 
veidojas grila režģu nospiedumi.

Kūpināšanas pozīcijā grila režģis ir jānovieto uz augšā esošajiem 
priekšējiem kronšteiniem un pēc tam jāiestumj aizmugurē esošajā 
kanālā. Šādi tiks nodrošināta dūmu pilnīga cirkulācija ēdiena 
gatavošanai ar konvekciju. 

KEEP WARM (SILTUMA UZTURĒŠANA) FUNKCIJA
Funkciju Keep Warm (Siltuma uzturēšana) var izmantot, lai jebkurā 
brīdī īslaicīgi pārtrauktu gatavošanas ciklu un uzturētu grila 
temperatūru 74 °C (165 °F). Lai aktivizētu funkciju nospiediet pogu 
KEEP WARM. Lai atsāktu gatavošanu, atkārtoti nospiediet siltuma 
uzturēšanas pogu. 

TRAEGER  WiFIRE
>Cook Cycle
>Probe
>Auger
>Pellet Sensor
>Wi-Fi Information

TRAEGER GRANULU SENSORS
Traeger granulu sensors uzrauga granulu krājumu. Atlasot šo 
funkciju izvēlnē, tiks attēlots tā brīža granulu līmenis procentos  
ar pieaugumu 5%.

Ja Traeger granulu sensors ir pareizi savienots, tas uzrādīs “PELLET 
SENSOR Pellet Level: 100%” (GRANULU SENSORS granulu līmenis: 
100%). Ja Traeger granulu sensors ir savienots nepareizi, tas uzrādīs 
“PELLET SENSOR Sensor Disconnected Pellet Level: 0%” (GRANULU 
SENSORS sensors atvienots, granulu līmenis: 0%).

Traeger granulu sensors ļauj attālināti pārbaudīt granulu līmeni, 
izmantojot Traeger lietotni. Šī jaunā sistēma uz jūsu viedtālruni 
nosūtīs pašpiegādes paziņojumus (TPS ziņojumus) un signālus, kad 
granulu līmenis būs zems, nodrošinot uguni visas gatavošanas laikā.

TIMBERLINE FUNKCIJAS (TURPINĀJUMS)

Push Ignite To Start
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REŽĢU AIZTURIS

GRILA PĀRSEGS

Režģu aizturi, kas atrodas apakšējā režģa slīdošā kronšteina 
priekšpusē, nodrošina papildu stabilitāti, kad piekļūstat ēdienam. 
Izbīdiet režģi, līdz pārliktnis tiek fiksēts režģa aizturī, un varēsiet ērti 
apgriezt burgerus vai ieziest ribiņas, nesagāžot režģi. 

PIEZĪME. Bīdiet tikai apakšējo grila režģi. Augšējais grila režģis jāatstāj 
uz vietas, jo to nevar izbīdīt.

Aizsargājiet savu Traeger Timberline grilu ar augstas kvalitātes pielāgotu pārsegu, kas ir izturīgs pret laikapstākļiem.  
Izturīgo grila pārsegu varat iegādāties vietnē traegergrills.com.

GRIEŠANAS DĒLIS
Papildu ērtībai Traeger Timberline grils ietver noņemamu bambusa griešanas dēli. Vienkārši uzlieciet griešanas dēli uz tvertnes 
augšējās daļas, un magnētiskais pamats to noturēs vietā. Norādījumus par pareizu griešanas dēļa apkopi un tīrīšanu skatiet 
sadaļā “Grila apkope” 27. lpp.

SVARĪGI! Neatstājiet griešanas dēli saulē vai zem lietus. Augstas temperatūras vai mitruma pārmērīga iedarbība var izraisīt dēļa 
sadalīšanos vai deformāciju.

PATĒRĒTĀJIEM ZIEMEĻAMERIKĀ:
SVARĪGI! Saskaņā ar Amerikas Sirds asociācijas vadlīnijām par izstrādājumiem, kas satur magnētus, patērētājiem, kuriem ir 
implantēti elektrokardiostimulatori/defibrilatori, griešanas dēlis jāizmanto piesardzīgi un ierīces jātur 30 cm (12 collu) attālumā 
no dēļa.

PATĒRĒTĀJIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ:
SVARĪGI! Saskaņā ar medicīnas ierīču ražotāju vadlīnijām par izstrādājumiem, kas satur magnētus, patērētājiem, kuriem ir 
implantēti elektrokardiostimulatori/defibrilatori, griešanas dēlis jāizmanto piesardzīgi un ierīces jātur 30 cm (12 collu) attālumā 
no dēļa.
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1. KREOZOTA UN TAUKU VEIDOŠANĀS UN NOŅEMŠANA
Koksnes granulām lēni degot, veidojas darva un citi 
organiskie tvaiki, kas kopā ar mitrumu veido kreozotu. 
Ugunij lēni degot, kreozota tvaiki kondensējas relatīvi 
vēsā izplūdes atverē. Tā rezultātā uz atveres apšuvuma 
sakrājas kreozots. Aizdedzinot kreozotu, tas veido 
ārkārtīgi karstu liesmu. Gaisā esošas tauku daļiņas ceļos 
cauri gatavošanas kamerai, un daļa no tām uzkrāsies uz 
izplūdes atveres apšuvuma (līdzīgi kā kreozots), veicinot 
aizdegšanos.
Traeger tauku paplātes ieliktņi palīdz uzturēt grilu tīru un 
samazina aizdegšanās risku.
Traeger lejupvelkmes izplūdes atvere ir jāpārbauda 
vismaz divreiz gadā, lai noteiktu, vai ir uzkrājies kreozots 
un/vai tauki.
Turklāt ēdiena tauki pilēs uz tauku paplātes, bet pēc tam 
uz Traeger tauku pārvaldības sistēmu (TGMS). TGMS 
ietver (A) tauku tekni, (B) tauku savācēju un (C) tauku 
pannu ar pannas ieliktni (skatīt zemāk). Tauki uzkrāsies 
visās šajās vietās.

Pirms katras lietošanas reizes, ir jāpārbauda visi TGMS 
komponenti.
Ja kreozots vai tauki ir uzkrājušies, tie jānoņem, lai 
samazinātu aizdegšanās risku.
Pat ja uz grila ir ļoti daudz vietas, esiet uzmanīgs, 
ievietojot tajā lielu daudzumu produktu, kas var izdalīt 
daudz uzliesmojošu tauku, piemēram, vairāk par mārciņu 
bekona pat tad, ja grils tiek uzturēts labā darba kārtībā. 
Ja iepriekšējās gatavošanas reizēs veidojās daudz 
uzliesmojošu tauku, pirms grila atkārtotas lietošanas īpaši 
ieteicams iztīrīt taukus.

2. GRILA ATTĪRĪŠANA NO TAUKIEM
BĪSTAMI! Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un 
atvienojiet strāvas vadu.
UZMANĪBU! Uzkrājušos taukus ir vieglāk notīrīt, kad 
grils vēl ir silts, bet ne karsts. Esiet piesardzīgs — 
neapdedzinieties. Ieteicams izmantot cimdus.
Ik pa laikam iztīriet TGMS sakrājušos taukus. Ja tauku 
kanālā ir uzkrājies pārāk liels tauku daudzums vai tie ir 

nosprostojuši savācēju, tauki var aizdegties. Ieteicams 
regulāri tīrīt šīs vietas.
Lai pārbaudītu tauku līmeni, izpildiet šādas 
darbības.
Izmetiet un nomainiet pannas ieliktni.
 (1)  Izbīdiet tauku pannu, līdz tā apstājas.
(2) Paceliet, lai noņemtu tauku pannas vāku.
(3) Paceliet tauku pannas ieliktni.

Lai iztīrītu tauku pārvaldības sistēmu, izpildiet 
šādas darbības.
 (1) Izņemiet no grila režģus un tauku paplāti.
(2) Izņemiet tauku savācēja aizsargu.
(3)  Noslaukiet ar papīra dvieli tekni un savācēju. Ja 

tauki ir sakaltuši, izmantojiet karoti vai tamlīdzīgu 
priekšmetu, lai no teknes un savācēja noņemtu 
taukus.

GRILA APKOPE
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Tauku pannas komplektā iekļauts iepriekš uzstādīts 
vienreizlietojamu alumīnija ieliktņu iepakojums (5 gab. 
iepakojumā). Rezerves ieliktņu iepakojumus var 
iegādāties vietnē traegergrills.com. Iztukšojiet tauku 
pannu pēc nepieciešamības — biežums atkarīgs no 
lietojuma skaita.

3. ĀRĒJO VIRSMU TĪRĪŠANA
BĪSTAMI! Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un 
atvienojiet strāvas vadu. 
Izmantojiet vienreizlietojamu drānu, kas samitrināta siltā, 
ziepjainā ūdenī, lai noslaucītu taukus no grila ārpuses. 
NEIZMANTOJIET cepeškrāsnīm paredzētus tīrīšanas 
līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus 
spilventiņus grila ārējo virsmu tīrīšanai.

4. UZGLABĀŠANA ĀRPUS TELPĀM:
UZMANĪBU! Ja lietus sezonas laikā grils tiek uzglabāts 
ārpus telpām, nepieciešams pārliecināties, ka granulu 
tvertnē neiekļūst ūdens. Ja koksnes granulas kļūst 
mitras, tās ievērojami izplešas un var iestrēgt urbī. Ja 
grils netiek izmantots, vienmēr pārklājiet to ar Traeger 
grila pārsegu. Šo pielāgoto pārsegu var iegādāties vietnē 
traegergrills.com.

5. NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA GRILA REŽĢU TĪRĪŠANA
UZMANĪBU! Grila režģu tīrīšana ir visefektīvākā, kad tās 
vēl ir siltas. Esiet piesardzīgs — neapdedzinieties.  
Ieteicams grila tuvumā uzglabāt tīrīšanas birsti ar garu 
rokturi. Pēc ēdiena noņemšanas, ātri noberziet režģi. Tam 
ir nepieciešam tikai minūte, un grils būs gatavs nākamajai 
lietošanas reizei.

6. PELNU TĪRĪŠANA NO UGUNS KATLA UN APKĀRT TAM 
(IK PĒC 20 LIETOŠANAS STUNDĀM)
BĪSTAMI! Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un 
atvienojiet strāvas vadu. 
UZMANĪBU! Pirms tīrāt pelnus, pārliecinieties, vai grils  
ir AUKSTS.
UZMANĪBU! Pelni ir jāizmet tikai atbilstoši tālāk 
sniegtajiem norādījumiem.
Pārmērīgs pelnu daudzums uguns katlā var izraisīt 
liesmas nodzēšanu. Uguns katls ir periodiski jāpārbauda 
un no tā jāiztīra uzkrājušies pelni. Pelni no uguns katla un 
apkārt tam ir jātīra tikai tad, kad grils ir AUKSTS.
Noņemiet režģus, tauku paplāti un karstuma plātni, lai 
varētu piekļūt uguns traukam un grila iekšpusei. Lielāko 
daļu pelnu, kas atrodas ārpus uguns katla, var iztīrīt no 
grila ar nelielu metāla lāpstiņu vai līdzīgu rīku. 
UZMANĪBU! Labākais līdzeklis pelnu tīrīšanai no uguns 
katla ir speciāls putekļu sūcējs, taču tas ir jādara 
uzmanīgi, lai novērstu aizdegšanās risku. Pelni no  
uguns katla ir jātīra tikai tad, kad grils ir AUKSTS.

Putekļu sūcējs ar metāla putekļu savākšanas kārbu (bez 
maisa) ir vispiemērotākais. Tomēr, ievērojot norādījumus, 
gandrīz jebkura putekļu sūcēja lietošana būs droša.
Kad esat pārliecinājies, ka uguns katls ir AUKSTS, ar 
putekļu sūcēju iztīriet pelnus no uguns katla iekšpuses.
a.  Ja putekļu sūcēja modelis nav aprīkots ar maisu, 

iztīriet visus tvertnē iepriekš uzkrātos netīrumus. Pēc 
tam izsūciet pelnus no uguns katla iekšpuses. Kad 
uguns katls ir tīrs, nekavējoties iztukšojiet putekļu 
sūcēja tvertni metāla tvertnē, kā aprakstīts tālāk. 
Pārliecinieties, ka putekļu sūcēja tvertnē nav palikuši 
pelni.

b.  Ja jūsu putekļu sūcējs ir aprīkots ar vienreizlietojamu 
maisu, ievietojiet iepriekš neizmantotu maisu. Pēc 
tam izsūciet pelnus no uguns katla iekšpuses. Kad 
uguns katls ir tīrs, izņemiet maisu no putekļu sūcēja un 
nekavējoties novietojiet to metāla tvertnē, kā aprakstīts 
iepriekš.

7. PELNU IZMEŠANA 
UZMANĪBU! Pelni ir jāievieto metāla tvertnē ar cieši 
piegulošu vāku. Slēgtā tvertne ar pelniem ir jānovieto uz 
neuzliesmojošas grīdas vai zemes, tālu no uzliesmojošiem 
materiāliem. Ja pelni tiek izmesti, aprokot tos zemē vai 
vietēji izkliedēti citādā veidā, tie jāuzglabā slēgtā tvertnē, 
līdz visas ogles ir pilnīgi atdzisušas.

8. GRIEŠANAS DĒĻA TĪRĪŠANA 
Pēc griešanas dēļa izmantošanas vienmēr rūpīgi to 
nomazgājiet.
Mazgāšana
 (1)   Mazgājiet tikai ar rokām siltā ziepju ūdenī.  

NEMĒRCĒJIET.
(2) Skalojiet ar tīru ūdeni.
(3)  Atstājiet nožūt.
SVARĪGI! Koka griešanas dēļa mērcēšana ūdenī vai 
mazgāšana trauku mazgājamā mašīnā var bojāt dēli.
PIEZĪME. Lai dēlis nedeformētos, nepakļaujiet to saules 
staru iedarbībai.

9. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ar speciālu 
vada komplektu, kas pieejams pie ražotāja vai tā apkopes 
aģenta.
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Tālāk ir atrodami bieži uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

JAUTĀJUMS ATBILDE
Kāpēc 
mans grils 
neaizdegas?

Pārbaudiet, vai kontaktrozetē tiek pievadīta strāva. Ja strāvas vads ir pievienots pie GFCI, pārbaudiet un 
atiestatiet, ja nepieciešams. Startējiet grilu. Ja aizdedzināšana nenotiek, skatiet nākamo atbildi.
BĪSTAMI! Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un atvienojiet strāvas vadu. Noņemiet vadības ierīci un 
pārbaudiet aizmugurē esošo drošinātāju. Ja drošinātājs ir bojāts, nomainiet to. Atkārtoti uzstādiet vadības 
ierīci. 
Pārbaudiet, vai darbojas velkmes ventilators un urbja motors. Ja abi darbojas, jānomaina dzels stienis.  
Ja nedarbojas viens vai abi, sazinieties ar Traeger VIP 365 klientu apkalpošanas dienestu (skatiet 35. lpp.),  
lai saņemtu palīdzību ar problēmas novēršanu vai veiktu pasūtījumu.
Pārbaudiet, vai piltuvē ir granulas. Ja šī ir sākotnējā aizdedzināšana vai grilā ir beigušās granulas, gaidiet, 
kamēr granulas no piltuves tiek padotas uguns katlā (tas var ilgt līdz 7 minūtēm).
Startējiet grilu. Skatiet sadaļu “Grila izmantošana” 13. lpp. Ja uguns katlā joprojām nav granulu, pārejiet pie 
nākamās atbildes.
Ja urbja motors darbojas (pārbaudiet mazo ventilatoru motora aizmugurē), problēma radusies ar digitālo 
vadības ierīci, kas ir jānomaina. Sazinieties ar Traeger izplatītāju vai Traeger VIP 365 klientu apkalpošanas 
dienestu (skatiet 35. lpp.), lai veiktu pasūtījumu.

Kāpēc 
uguns katlā 
netiek 
padotas 
granulas?

Ja urbja motors nedarbojas, bet velkmes ventilators darbojas, problēma radusies ar urbja sistēmu, kas būs 
jāpārbauda.
Kad slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (O), atrodiet mazo ventilatoru urbja motora aizmugurē.
UZMANĪBU! Vērojot ventilatoru, ieslēdziet slēdzi (I). Ja ventilators negriežas, izslēdziet slēdzi (O). Tas 
norāda uz bojātu urbja motoru, kuru nepieciešams nomainīt. Sazinieties ar Traeger izplatītāju vai Traeger VIP 
365 klientu apkalpošanas dienestu (skatiet 35. lpp.), lai veiktu pasūtījumu.
Ja ventilators īsu brīdi griežas un tad pārtrauc griezties, turpiniet vērot un izslēdziet slēdzi (O). Ja ventilators 
nedaudz tiek attīts, tas nozīmē, ka urbja sistēmā ir iesprūdušas granulas, kas būs jāiztīra.
BĪSTAMI! Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un atvienojiet strāvas vadu. Izņemiet granulas no tvertnes. 
Pārbaudiet, vai urbja sistēmā nav svešķermeņi vai slapjas/sadalījušās granulas, kas var tur iestrēgt. Lai iztīrītu 
iestrēgušo materiālu, urbis būs jāizņem. Skatiet sadaļu “Kā izņemt urbi, ja tas ir iesprūdis?” nākamajā lappusē.

Kāpēc 
svārstās 
temperatūra 
manā grilā?

Temperatūras svārstības Traeger grilam ir normāla parādība. Būtiskas svārstības var izsaukt vējš, gaisa 
temperatūra, neatbilstoša lietošana vai nepietiekama grila apkope.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI  
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JAUTĀJUMS ATBILDE
Kā izņemt 
urbi, ja tas  
ir iesprūdis?

BĪSTAMI! Pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) un atvienojiet strāvas vadu.
UZMANĪBU! Ja grils joprojām ir karsts, ļaujiet tam pilnībā atdzist.
Lai piekļūtu urbja motoram, noņemiet visus nepieciešamos pārsegus.
Noņemiet skrūvi, kas savieno urbja motora kātu ar urbja kātu un skrūvi, kas notur urbja caurvadizolatoru 
caurulē.
Ar nelielu cauruļu uzgriežņu atslēgu vai fiksēšanas knaiblēm turot urbja kātu, pagrieziet urbi pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam. To būs grūti pagriezt līdz brīdim, kad tas atbrīvosies, tad tas būs 
pagriežams viegli.
Izņemiet urbi un iztīriet visas granulas, pelnus vai svešķermeņus no urbja, caurules un uguns katla.  
(Norādījumus par pareizu pelnu izņemšanu un izmešanu skatiet 27. lpp.)
Noslīpējiet urbja ārējās virsmas ar vidēja rupjuma smilšpapīru. Pārbaudiet urbja cauruli un, ja nepieciešams, 
noslīpējiet to. Kad esat pabeidzis ar putekļu sūcēju iztīriet slīpēšanas radītos netīrumus no urbja caurules un 
uguns katla. Pārbaudiet, vai urbis brīvi griežas.
Atkārtoti piestipriniet urbja kātu urbja motora kātam.

Kā aizsargāt 
krāsas 
pārklājumu?

Lai aizsargātu krāsas pārklājumu, izmantojiet grila aizsargpārsegu. Ieteicams izmantot Traeger grila pārsegu. 
Pārsegi ir pieejami pie Traeger izplatītāja vai arī mūsu vietnē traegergrills.com.
Ik pēc 90 dienām grila ārējām virsmām izmantojiet augstas kvalitātes automašīnu vasku. UZKLĀJIET VASKU 
TIKAI UZ AUKSTA GRILA.

Kur varu 
iegādāties 
jaunu grila 
detaļu?

Sazinieties ar Traeger izplatītāju. Iespējams, izplatītāja krājumā ir pieejama nepieciešamā detaļa, vai 
izplatītājs var to pasūtīt jūsu vietā.
Sazinieties Traeger VIP 365 klientu apkalpošanas dienestu (skatiet 35. lpp.), lai veiktu pasūtījumu.
Lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, grila modeli un sērijas numuru (atrodams 
uz plāksnītes piltuves vāka iekšpusē), kā arī detaļas identifikācijas numuru, kas atrodams komponentu 
diagrammā vai detaļu sarakstā.
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KĻŪDAS ZIŅOJUMI
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Lai gan tas notiek reti, vadības paneļa displejā var tikt parādīts kļūdas vai brīdinājuma ziņojums. Iespējamas problēmas un to 
risinājumus skatiet tālāk atrodamajā diagrammā.

KĻŪDAS ZIŅOJUMS RISINĀJUMS
High Temp Error  
(Augstas temperatūras kļūda)

Šī kļūda rodas, ja temperatūra grilā ir 288 °C (550 °F) ilgāk par 45 sekundēm. Ļaujiet grilam 
atdzist, tad izslēdziet to. Izņemiet visas atlikušās granulas no uguns katla un restartējiet grilu. 
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Low Temp Error  
(Zemas temperatūras kļūda)

Šī kļūda rodas, ja temperatūra grilā 10 minūtes ir zemāka par 49 °C (120 °F), aktivizējot grila 
izslēgšanas režīmu. Lai to novērstu, izņemiet visas granulas no uguns katla un pievienojiet 
vairāk granulu piltuvē. Izslēdziet vadības ierīci un pēc tam atkārtoti ieslēdziet to, lai restartētu 
grilu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Temp Sensor Out (Temperatūras 
sensors nedarbojas)

Šī kļūda rodas, ja grila temperatūra 10 sekundes ir 368 °C (695 °F) vai augstāka. Šis varētu 
būt nevēlams notikums. Ļaujiet grilam atdzist un restartējiet to. Ja problēma joprojām pastāv, 
sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Failed to Ignite (Neizdevās aizdegt) Šī kļūda rodas, ja grilā nav granulu un degli neizdevās aizdegt. Pārbaudiet, vai piltuvē ir 
granulas, un iztīriet uguns katlu. Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet degli vai sazinieties 
ar klientu apkalpošanas dienestu.

Igniter Disconnect  
(Deglis atvienots)

Šī kļūda rodas, ja vadības ierīce nevar noteikt degli. Pārbaudiet, vai deglis ir pievienots, un 
restartējiet grilu. Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet degli vai sazinieties ar klientu 
apkalpošanas dienestu. 

Fan Disconnected  
(Ventilators atvienots)

Šī kļūda rodas, ja vadības ierīce nevar noteikt ventilatoru. Pārliecinieties, vai ventilators 
ir pievienots, un restartējiet grilu. Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet ventilatoru vai 
sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Auger Disconnected  
(Urbis atvienots)

Šī kļūda rodas, ja vadības ierīce nevar noteikt urbja motoru. Pārbaudiet, vai urbja motors ir 
pievienots, un restartējiet grilu. Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet urbja motoru vai 
sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Auger Overcurrent  
(Urbja pārstrāva)

Šī problēma rodas, ja urbja motors ir bojāts vai iestrēdzis. Izmantojiet vadības paneļa funkciju 
Clear Auger (Iztīrīt urbi) un restartējiet grilu. Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet urbja 
motoru vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. 

Low Temp Warning (Brīdinājums 
par zemu temperatūru)

Šis brīdinājums rodas, ja grila uguns ir nodzisusi un to nav izdevies atsākt. Pārbaudiet 
granulas un restartējiet grilu.

Ignition Warning (Brīdinājums 
par aizdegšanu) (tikai paziņojums 
lietotnē)

Šis brīdinājums tiks parādīts, ja paredzētajā laikā grilā netiek konstatēta veiksmīga 
aizdegšana. Pārbaudiet granulas un restartējiet grilu.

Low Ambient Temp  
(Zema apkārtējā temperatūra)

Šis brīdinājums tiek parādīts, ja apkārtējā temperatūra ilgāk par 30 sekundēm ir zemāka 
par -29 °C (-20 °F). Lai gan vadības ierīce joprojām darbosies, vadības ierīces displejs var 
būt bojāts. Ja grils aizdegas, pārbaudiet, vai displejs darbojas, kā paredzēts. Ja grils netiek 
aizdegts, uzsildiet to un pārbaudiet, vai displejs un vadības ierīce darbojas, kā paredzēts.  
Ja tā nav, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Probe Fell Out  
(Izkritis termometrs)

Šis brīdinājums tiek parādīts, ja termometrs nav pareizi ievietots ēdienā. Ziņojums tiek 
aktivizēts, ja grila darbības laikā termometra temperatūra ir lielāka par 104 °C (220 °F). 
Atkārtoti ievietojiet termometru ēdienā, kā norādīts 19. un 20. lpp.

Bad Probe (Bojāts termometrs) Šis brīdinājums tiek parādīts, ja vadības ierīce 10 sekundes termometram konstatē 
īssavienojumu. Termometrs būs jānomaina. Lai pasūtītu jaunu termometru, apmeklējiet vietni 
traegergrills.com 

KĻŪDU DZĒŠANA
Kļūdas tiek dzēstas, izmantojot vienumu Menu (Izvēlne) > Settings (Iestatījumi) > Clear Notifications (Dzēst paziņojumus).  
Tā kā kļūdas rezultātā tiek aktivizēta grila atdzesēšana, dzēšot kļūdu, kamēr grils tiek atdzesēts, galvenajā ekrānā būs redzams 
ziņojums “Cooling Down . .” (Notiek atdzesēšana), līdz atdzesēšana būs pabeigta. Ņemiet vērā, ka dažas kļūdas, piemēram, 
Temp Sensor Out (Temperatūras sensors nedarbojas), tiks atkārtoti aktivizētas pat pēc to dzēšanas. Tas nozīmē, ka kļūdu 
izraisošie apstākļi nav mainījušies. Izslēdzot un ieslēdzot grilu, arī tiks dzēstas visas kļūdas.
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PROBLĒMA/JAUTĀJUMS IETEICAMAIS RISINĀJUMS
Lietotne nepārtraukti rāda 
“Lost Connection Attempting 
to Reconnect” (Zaudēts 
savienojums. Mēģina savienoties 
vēlreiz.).

Wi-Fi signāls var būt vājš. Pavirziet grilu tuvāk maršrutētājam vai maršrutētāju tuvāk 
grilam vai pagariniet savu bezvadu tīklu.

Lietotnē grila statuss tiek 
uzrādīts kā “Unknown” 
(Nezināms).

Mēģiniet izslēgt un ieslēgt grilu.
Mēģiniet vēlreiz savienot tīklu pārī, izmantojot grila iestatījumus.
 1 . Pārejiet uz lietotnes sadaļu “Remote” (Attālināti).
2. Grila ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet zobrata ikonu.
3.  Zem Grill Settings (Grila iestatījumiem) atlasiet “Re-Pair Network” (Vēlreiz savienot 

tīklu pārī).
Grila dzēšana no lietotnes un atvienošana no Wi-Fi tīkla.
 1 . Pārejiet uz lietotnes sadaļu “Remote” (Attālināti).
2. Grila ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet zobrata ikonu.
3. Zem Grill Settings (Grila iestatījumiem) atlasiet “Delete Grill” (Dzēst grilu).
4. Zem Grill Settings (Grila iestatījumiem) vēlreiz savienojiet tīklu pārī.

Es vēlos mainīt/atjaunot sava 
grila nosaukumu.

 1 . Pārejiet uz lietotnes sadaļu “Remote” (Attālināti).
2. Grila ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet zobrata ikonu.
3.  Zem Grill Settings (Grila iestatījumiem) atlasiet “Edit Grill Name” (Rediģēt grilu 

nosaukumu).
Kā es uz grila varu apskatīties, 
cik stiprs ir Wi-Fi signāls?

 1 . Pārejiet uz lietotnes sadaļu “Remote” (Attālināti).
2. Grila ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet zobrata ikonu.
3. Atlasiet “Grill Settings” (Grila iestatījumi), tad “Network Settings” (Tīkla iestatījumi).
4. Tiks uzrādīts Wi-Fi stiprums.

• Excellent (Izcils): signāla stiprums ir > -50 db
• Good (Labs): signāla stiprums ir no -50 līdz -59 db
• Fair (Vidējs): signāla stiprums ir no -60 līdz -69 db
• Poor (Vājš): signāla stiprums ir no -70 līdz -79 db
• Unusable (Neizmantojams): signāla stiprums ir < -80 db

Vai es varu aizdedzināt grilu, 
izmantojot lietotni?

Drošības nolūkos grila aizdedzināšana nav pieejama, izmantojot lietotni.

Vai es varu izslēgt grilu, 
izmantojot lietotni?

 1 . Pārejiet uz lietotnes sadaļu “Remote” (Attālināti).
2. Grila ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet zobrata ikonu.
3. Atlasiet “Shut Down Grill” (Izslēgt grilu).

Tiek uzrādīts, ka grils ir jau 
pierakstīts citam kontam. Kā man 
rīkoties?

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Kā es varu izdzēst grilu no sava 
konta?

 1 . Pārejiet uz lietotnes sadaļu “Remote” (Attālināti).
2. Grila ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet zobrata ikonu.
3. Zem Grill Settings (Grila iestatījumiem) atlasiet “Delete Grill” (Dzēst grilu).

WiFIRE PROBLĒMAS/JAUTĀJUMI
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PADOMI PAR IZMANTOŠANU
1. Jebkurā brīdī grilēšanas laikā varat mainīt temperatūru, 

lai paaugstinātu vai pazeminātu gatavošanas 
temperatūru.  
Lai pārslēgtos starp Fārenheita un Celsija grādiem:
izvēlnē Settings (Iestatījumi) atlasiet vienumu 
Temperature Units (Temperatūras mērvienības). 
Pagrieziet skalu, lai izvēlētos FĀRENHEITA (°F) vai 
CELSIJA (°C) grādus. Nospiediet skalas centru, lai  
to apstiprinātu. Atlasītais iestatījums būs norādīts  
ar *. Tagad redzēsiet temperatūras rādījumus izvēlētajā 
formātā.

2. UZMANĪBU! Traeger Timberline grilu nedrīkst pārvietot, 
kamēr tas ir karsts. Ja pēc gatavošanas pārvietojat grilu 
transportlīdzeklī, pārliecinieties, ka uguns ir pilnībā 
nodzisusi un grils ir auksts. Nekad nelejiet ūdeni uguns 
katlā, šādi iestrēgs urbis.

3. Traeger Timberline grilu paredzēts izmantot ar aizvērtu 
vāku. Gatavojot ēdienu ar atvērtu vāku, ievērojami 
palielinās gatavošanas laiks. 

4. UZMANĪBU! Nepievienojiet granulas uguns katlā ar roku. 
Tas ir bīstami, un jūs varat gūt nopietnus apdegumus. Ja 
gatavošanas laikā beidzas granulas un nodziest uguns, 
ļaujiet grilam pilnībā atdzist un startējiet to vēlreiz, 
ievērojot norādījumus, kas sniegti sadaļā “Piltuves 
tīrīšana” 22. lpp.

5. UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka karstuma plātne ir 
atbilstoši ievietota tās fiksēšanas kronšteinos. Ja tā nav 
ievietota atbilstoši, no uguns katla var pacelties liesmas, 
kas var izraisīt tauku aizdegšanos grilā.

6. Vienmēr ņemiet vērā ēdienu, ko gatavojat.
• Plānām produktu šķēlēm vajadzīga augsta temperatūra 

un īsāks gatavošanas laiks, bet biezākām zema 
temperatūra un ilgāks gatavošanas laiks. 

• Dārzeņu gatavošanai vajadzīgs vairāk laika nekā gaļas 
gatavošanai tajā pašā temperatūrā.

• Vienmēr pārbaudiet, vai pagatavotās gaļas iekšējā 
temperatūra ir ēšanai droša. 

• Siltuma uzturēšanas funkcija (keep warm)  
nav paredzēta, lai atbilstoši pagatavotu ēdienu.

7. UZMANĪBU! Ja kūpināšanas laikā uguns izkļūst no  
uguns katla, un piltuvē ir pietiekams daudzums granulu,  
ir svarīgi veikt šādas darbības. Ja to neizdarīsiet, pārāk 
lielā granulu daudzuma dēļ var notikt grila pārkurināšana, 
kas ir bīstama. 
• BĪSTAMI! Izslēdziet galveno slēdzi, kas atrodas grila 

aizmugurē, (O) un atvienojiet strāvas vadu. Ļaujiet 
grilam pilnībā atdzist. Atveriet vāku un izņemiet visu 
ēdienu, režģus, tauku paplāti un karstuma plātni.

• UZMANĪBU! Dūmu risks 
Grila iededzināšanas laikā var rasties granulu pārplūde, 
kuras rezultātā rodas neparasti biezi, balti dūmi, kas 
ilgi neizgaist. Ja tā notiek, izslēdziet grilu, izmantojiet 
galveno strāvas slēdzi, un atvienojiet. Ja tas turpinās 
pārāk ilgi, gāzes var uzkrāties un aizdegties, un vāks 
var pacelties. Ja vāks tiek pacelts un nav veikta 
atbilstoša grila apkope (kā aprakstīts 26.-27. lpp. 
sadaļā “Grila apkope”), tauki var aizdegties. Lai to 
novērstu, ļaujiet grilam pilnībā atdzist, izņemiet visus 
iekšējos komponentus un pilnībā iztīriet visus pelnus 
un granulas no grila un uguns katla (skatiet 27. lpp. 
“Pelnu tīrīšana no uguns katla un apkārt tam”).

• UZMANĪBU! Izņemiet visas nesadegušās granulas 
un pelnus no uguns katla iekšpuses un apkārt tam. 
(Norādījumus par pareizu pelnu izņemšanu un 
izmešanu skatiet 27. lpp.)

• Pirms karstuma plātnes, tauku paplātes un režģu 
atkārtotas ielikšanas, pievienojiet strāvas vadu 
atbilstošai zemētai kontaktrozetei un pagrieziet slēdzi 
ieslēgtā pozīcijā (I). Granulām ir jāiebirst uguns katlā  
un karstajam stienim ir jāsāk uzkarst (tas kļūs sarkans). 
UZMANĪBU! Nepieskarieties karstajam stienim.

• Ja liesmas sāk izkļūt no uguns katla, pagrieziet  
slēdzi izslēgtā pozīcijā (O). Ļaujiet grilam atdzist.  
Tagad varat ievietot karstuma plātni, tauku paplāti, 
režģus un ēdienu atpakaļ grilā. 
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8. OGLEKĻA OKSĪDS
UZMANĪBU! Ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu, ka 
ar šo bezkrāsaino gāzi bez smaržas saindējaties jūs, jūsu 
mājdzīvnieki vai citi.
Esiet informēts par simptomiem, kas raksturīgi, ja 
novērojama saindēšanās ar oglekļa oksīdu: galvassāpes, 
reiboņi, vājums, slikta dūša, vemšana, miegainība un 
apjukums. Oglekļa oksīds mazina asins spēju pārnest 
skābekli. Zems skābekļa līmenis asinīs var izraisīt 
samaņas zudumu un nāvi.
Ja gatavošanas laikā vai pie ierīces sev vai citiem 
novērojat simptomus, kas līdzīgi saaukstēšanās 
simptomiem vai gripai, lūdziet ārsta palīdzību. 
Saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, ko bieži var  
sajaukt ar saaukstēšanos vai gripu, bieži vien tiek 
konstatēta par vēlu.
Alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošana 
palielina oglekļa oksīda saindēšanās sekas.
Oglekļa oksīds ir īpaši toksisks mātei (un bērnam) 
grūtniecības laikā, jaundzimušajiem, gados vecākiem 
cilvēkiem, smēķētājiem un personām ar asins vai 
asinsrites sistēmas problēmām.

9. TAUKU TĪRĪŠANA
UZMANĪBU! Tauku aizdegšanos izraisa nepareiza grila 
apkope un Traeger grila pārvaldības sistēmas (TGMS) 
regulāra netīrīšana (skatiet sadaļu “Grila apkope” 26.-
27. lpp.). Ja gatavošanas laikā aizdegas tauki (maz ticams 
gadījums), izslēdziet grilu un neatveriet vāku, kamēr 
uguns nav pilnībā nodzisusi. Ja ir aizdegušies tauki, 
nekad neturiet grila vāku atvērtu. Ja uguns nenodziest, 
viegli apkaisiet to ar dzeramo sodu. 
UZMANĪBU! Esiet piesardzīgs — neapdedzinieties. 
Ja tas nepalīdz, uzmanīgi izņemiet ēdienu no grila un 
neatveriet vāku, kamēr uguns nav pilnībā nodzisusi. 
Esiet piesardzīgs — neapdedzinieties. Ja grils ir pilnībā 
atdzisis, izņemiet visus iekšējos komponentus. Iztīriet 
visus sakrājušos taukus no TGMS. Ielieciet tauku paplāti 
un grila režģus atpakaļ un atsāciet gatavošanu.
Traeger tauku paplātes ieliktņi palīdz uzturēt grilu tīru  
un samazina aizdegšanās risku.
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PIEZĪMES.
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TRAEGER LEĢENDĀRAIS KLIENTU APKALPOŠANAS 
DIENESTS ir vislabākais. Ja jums ir jautājumi par savu Traeger grilu vai ir nepieciešami padomi 
par pirmo cepeša pagatavošanas reizi, mūsu eksperti jums palīdzēs. Esam gatavi palīdzēt 365 dienas 
gadā, tostarp arī svētkos, jo mēs esam pavāri, nevis bankas darbinieki. 

Lai saņemtu palīdzību ar montāžu vai uzstādīšanu, detaļām vai klientu apkalpošanu (tikai angļu valodā), varat mums 
zvanīt, nosūtīt e-pasta ziņojumu vai vēstuli:

TRAEGER KLIENTU APKALPOŠANAS 
DIENESTS

Tālruņa numurs: 1-844-9WiFIRE
6:00–20:00 MT

E-pasta adrese: service@traegergrills.com

TRAEGER PELLET GRILLS LLC
1215 E. Wilmington Ave.

Salt Lake City, UT 84106

3 GADU IEROBEŽOTĀ GARANTIJA (TIKAI ASV)
Traeger Pellet Grills LLC sniedz garantiju par šo grilu attiecībā uz materiāla un konstrukcijas defektiem 
normālos lietošanas un apkopes apstākļos trīs (3) gadus no sākotnējā iegādes datuma.

Traeger Pellet Grills LLC nodrošinās rezerves detaļu jebkurai bojātai detaļai. Oriģinālās detaļas, kuru 
atgriešanu ir apstiprinājusi Traeger detaļu nodaļa, ir jāatgriež ar iepriekšēju apmaksu.

Šī garantija neattiecas uz izmaksām par darbu, kas saistītas ar bojāto daļu noteikšanu vai nomaiņu, kā arī izmaksām par šo 
detaļu nosūtīšanu.

Traeger Pellet Grills LLC nav atbildīgs par jebkādu netiešu garantiju attiecībā uz netīšiem vai izrietošiem zaudējumiem. Šī 
garantija sniedz mazumtirdzniecības klientam noteiktas juridiskas tiesības, un klientam var būt citas tiesības, kas dažādos 
štatos var atšķirties.

Šī garantija nav spēkā, ja ierīce nav montēta vai izmantota atbilstoši lietošanas norādījumiem, kas iekļauti šīs ierīces 
komplektācijā; ierīce tiek pārdota tālāk vai iemainīta citam īpašniekam; tiek izmantoti komponenti, piederumi vai degviela, kas 
nav saderīga ar ierīci; ierīce ir izmantota komerciālā vidē vai ēdināšanas pakalpojumiem; vai lietotājs ir nepareizi izmantojis vai 
citādi neapkopis ierīci.

Lai izskatītu garantijas sūdzību Traeger Pellet Grills LLC var pieprasīt iegādes datuma apliecinājumu. Glabājiet pārdošanas čeku 
vai rēķinu un šo sertifikātu kopā ar svarīgiem dokumentiem. 

APKOPE UN GARANTIJA
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Traeger Pellet Grills LLC
1215 E. Wilmington Ave
Salt Lake City, UT 84106

traegergrills.com

ATKLĀJIET LABĀKO REZULTĀTU, UZ KO IR SPĒJĪGS 
JŪSU GRILS, AR TRAEGER APP 
SEKOJIET MUMS @TRAEGERGRILLS

GARŠU
PILNA
DZĪVE


