
Baigus maisto ruošimą, galima įjungti šilumos išlaikymo funkciją: temperatūros ratuką pasukite 
ties termostato žyme. 
 
Dangčio naudojimas 
 
Dangtį galite naudoti ruošdami įvairų maistą. Jis padės sutrumpinti gaminimo laiką ir apsaugos 
nuo kvapų pasklidimo kambaryje. 

 
Pastaba: stikliniame dangtyje yra nedidelė ventiliacijos anga, per kurią išeina karšti garai. 
Būkite atsargūs ir nenusiplikykite. 
Gaminimo metu dangtis gali labai įkaisti, todėl jam nuimti naudokite virtuvines pirštines. 
 
Baigę naudoti prietaisą 
 
Temperatūros ratuką nustatykite ties „0“ ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš valydami, 
leiskite prietaisui atšalti. 

 
Garantinis aptarnavimas 
 
Jei pastebėsite defektų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. Išsaugokite 
pirkimo čekį. 
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Naudojimo instrukcijos 

 
 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų daugiafunkcinę keptuvę. 
 
Prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas ir jas išsaugoti. Jei prietaisu leisite naudotis 
kitiems asmenims, perduokite jiems ir naudojimo instrukcijas. 
  
Svarbios instrukcijos apie saugumą: 
  
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 
• Prietaisą junkite tik į AC matinimo šaltinį. Ant prietaiso nurodyta įtampa turi sutapti su 

įtampa jūsų namuose. 
• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros naudojimo metu. 
• Būkite itin atidūs, kai vaikai yra greta prietaiso. 
• Nenumeskite prietaiso ir nepalikite maitinimo laido kabėti. 
• Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių, atviros liepsnos ir aštrių kampų. 

Nelieskite jo šlapiomis rankomis. 
• Niekada nepanardinkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitokį skystį: elektros šoko 

pavojus. 
• Nenaudokite prietaiso lauke. 
• Prietaisas skirtas naudoti namuose ir nėra pritaikytas komercinėms reikmėms. 
• Reguliariai tikrinkite prietaisą, jo laidą ir kištuką. Jei pastebėsite pažeidimų, jokiu būdu 

nebenaudokite prietaiso. Niekada nemėginkite jį taisyti patys. 
• Prietaisą naudokite tik ant karščiui atsparaus paviršiaus. Niekada nelaikykite jo greta 

įkaitusių objektų ar atviros liepsnos. 
• Naudojimo metu prietaisas stipriai įkaista. Suimkite jį tik už rankenėlių. 
• Saugokite temperatūros valdymo blokelį nuo sąlyčio su prietaisu. Prieš nuimdami blokelį 

nuo prietaiso, iš elektros lizdo ištraukite kituką.         
  
  Prietaiso pakuotė 
 
Prietaiso pakuotė padeda apsaugoti jį nuo galimų pažeidimų transportavimo metu. 
Įpakavimo medžiagos yra perdirbamos. Prašome pasirūpinti tinkamu atliekų perdirbimu. 
  
 Prietaiso dalys 
 
1.    Stiklinio dangčio rankenėlė 
2.    Kištukinis lizdas 
3.    Korpusas 
4.    Šoninės rankenėlės 
5.    Gaminimo paviršius 
6.    Stiklinis dangtis 
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Temperatūros valdymo blokelis 
 
1. Temperatūros jutiklis 
2. Kištukas 
3. Laidas 
4. Temperatūros valdymo ratukas 
5. Lemputė 

 
 
Prietaiso paruošimas naudojimui 
 
Pastaba: prieš pradėdami naudoti prietaisą, atsargiai jį išvalykite. 
Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, metalinių kempinėlių ar 
metalinių įrankių (peilių, mentelių). Nepažeiskite apsauginio neprikepančio 
paviršiaus. Baigę valyti, prietaisą gerai nusausinkite. 
 
 
 
 
 

• Temperatūros valdymo blokelį prijunkite prie prietaiso korpuso. Kištukas turi būti gerai 
įkištas į ant prietaiso esantį lizdą. 

• Temperatūros ratuką nustatykite ties „0“. 
• Kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą su saugikliu (230 V / 50 Hz). 

 
Dėmesio: nenaudokite ilgintuvų ir į vieną lizdą nejunkite kelių prietaisų. 
 

 
Maisto ruošimas 
 
• Keptuvės paviršių ištepkite nedideliu kiekiu aliejaus. 
• Temperatūros ratuką nustatykite ties norima temperatūra. Užsidegs ant temperatūros 

valdymo blokelio esanti lemputė. Prietaisas paruoštas naudojimui. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lemputė išsijungia praėjus maždaug 5 – 10 minučių po prietaiso įjungimo. Dabar galite pradėti 
gaminti. 

Karščio 
lygiai Temperatūra Maistas 

1 ir 2 apie 100° C 
Keptas maistas, mėsa 

3 ir 4 apie 150 – 200°  C 
Blynai, kiaušinienė, skrudintas 
kumpis 

5 apie  240° C 
Ant grotelių keptas maistas, 
pica 

Termostatas  Šildymas 


