
1

SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ BREVILLE

BRVST025X
NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumo taisyklės
Svarbios saugaus prietaiso naudojimo taisyklės. Prieš

pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šiame

naudotojo vadove pateikiamą informaciją ir išsaugokite šį

naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), žmonės, kurių

protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai

sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl

patirties naudojant panašius prietaisus stokos

ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu

naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti.

Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes,

kylančias naudojantis prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų taisyti ir valyti

prietaiso.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Duona gali pradėti svilti, todėl nenaudokite prietaiso netoli arba žemiau lengvai užsidegančių medžiagų, pvz.

užuolaidų. Nenaudokite prietaiso po lentynomis ar spintelėmis.

 Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

 Nelieskite metalinių įjungto prietaiso dalių, nes jos naudojamos labai įkaista.

 Pastebėję, jog pažeistas maitinimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo

centro specialistai arba kitas patyręs specialistas, nes tik taip išvengsite grėsmės sveikatai.

 Naudokite prietaisą tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Prietaisas nepritaikytas naudoti atvirame ore.

Naudokite prietaisą tik namuose ir patalpose.

 Prieš liesdami prietaiso kištuką arba įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad Jūsų rankos visiškai sausos.

 Naudokite prietaisą tik ant lygių, tvirtų, sausų ir stabilių paviršių.

 Nelaikykite prietaiso ant arba netoli kaistančių paviršių, pvz. dujinės ar elektrinės viryklės.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas ar pastebimai pažeistas.

 Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir jo kištukas ištrauktas iš rozetės.

 Prieš padėdami prietaisą saugoti arba prieš jį valydami, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

 Nemerkite jokių prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto, liestųsi prie įkaitusių paviršių arba būtų susipainiojęs,

susivyniojęs arba prispaustas.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Prieš jungdami prietaiso kištuką į rozetę, įsitikinkite, kad jos tiekiamos elektros srovės įtampa sutampa su įtampa,

nurodyta prietaiso etiketėje.

Sudedamosios dalys
1. Rankenėlė

2. Žalia lemputė – prietaisas paruoštas naudoti

3. Raudona lemputė – prietaisas įjungtas

4. Tefloniniai kepimo paviršiai

5. Užraktas

6. Laido laikymo vieta (po prietaisu)

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali pasijusti specifinis degimo kvapas arba galite pastebėti iš prietaiso kylančius dūmus. Tai visiškai

normalu, ir keletą kartų panaudojus prietaisą šie pašaliniai efektai turėtų išnykti.

Nuvalykite kepimo paviršius minkštu drėgnu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu.

Valykite prietaiso išoręminkštu drėgnu skudurėliu. Viršutinė korpuso dalis gali būti valoma minkštu sausu skudurėliu.
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Sumuštinių keptuvės naudojimas
1. Visuomet, prieš naudodami prietaisą, iki galo išvyniokite maitinimo laidą. Įstatykite kištuką į maitinimo lizdą. Užsidegs

prietaiso įjungimo ir paruošimo naudojimui lemputės.

2. Sumuštinių keptuvei įkaitus iki reikiamos temperatūros, žalia paruošimo naudojimui lemputė užges. Sumuštinių kepimo

metu ši lemputė tai užsidegs, tai vėl užges.

3. Padėkite paruoštą sumuštinį ant apatinio kepimo paviršiaus. Visuomet dėkite sumuštinius arčiau nugarinės apatinio

kepimo paviršiaus dalies.

4. Užverkite viršutinę kepimo paviršiaus dalį.

5. Leiskite sumuštiniui kepti maždaug 5‐8 minutes. Kada išimti sumuštinį, nuspręskite vadovaudamiesi savo skoniu.

6. Atverkite dangtelį. Saugokitės besiveržiančių garų – naudokite virtuvinį rankšluostį arba užsimaukite virtuvines pirštines.

Išimkite iškeptą sumuštinį, naudodami nemetalinę mentelę. Nenaudokite metalinių įrankių, nes galite pažeisti tefloninį

kepimo paviršių.

7. Būkite atsargūs, valgydami paruoštą sumuštinį, nes kai kurie produktai, ypač vaisiai ar pomidorų padažas, gali labai įkaisti.

Valymas ir priežiūra
 Išjunkite prietaisą ir ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.

 Leiskite prietaisui šiek tiek atvėsti. Prietaisą lengviau išvalyti, kai jis nėra visiškai atvėsęs.

 Nuvalykite kepimo paviršius minkštu skudurėliu. Jei nepavyksta pašalinti prikepusio maisto likučių, pašildykite prietaisą 1‐

2 minutes, tada valykite toliau, naudodami nedidelį kiekį aliejaus ar ištirpinto sviesto. Leiskite prietaisui pastovėti penkias

minutes, tada perbraukite kepimo paviršius drėgnu skudurėliu.

 Norėdami išvalyti išorines prietaiso dalis, naudokite drėgną skudurėlį. Nuvalykite sausu ir minkštu skudurėliu.

 Kad nepažeistumėte tefloninių kepimo paviršių, nenaudokite ėdžių, stiprių valymo priemonių.

Gamintojo garantija

Išsaugokite pirkimo čekį, nes tik taip galios prekės garantija.

Prietaiso gedimui įvykus garantiniu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo vietą

kartu su garantiniu lapeliu ir pirkimo čekiu.

Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solutions“ (JCS

(Europe)) pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas.

JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisyti arba pakeisti sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garantiniam laikotarpiui,

laikantis šių sąlygų:

 Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų.

Gamintojo garantija negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą netinkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į netinkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė kiti nei JCS (Europe) įgalioti asmenys.

Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. truputį pakinta jo spalva arba susibraižo

paviršius.

Garantija galioja tik prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo

naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite

nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose. Išsamesnės informacijos apie antrinį atliekų panaudojimą kreipkitės į pardavėją

arba vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


