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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
 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 jungiant į maitinimo lizdą įsitikinkite, kad įtampa yra tokia pati kaip ir parašyta ant prietaiso.
 Negrūskite duonos riekelių į prietaisą.
 Neskrudinkite sviestuotų duonos riekelių.
 Neskrudinkite produktų, kurie turi cukraus, džemo.
 Neskrudinkite sutrupėjusios duonos.

Sudedamosios dalys
1. Šildymo stovas
2. Duonos angos
3. Atšaukimo mygtukas
4. Šildymo mygtukas
5. Rankenėle su aukšto pakėlimo funkcija
6. Užšalusios duonos mygtukas
7. Skrudimo kontrolė
8. Trupinių dėklas

Pirmą kartą naudojant prietaisą
Atsargiai išpakuokite prietaisą iš pakuotės. Išimkite viską iš skrudintuvo.
Naudokite prietaisą tik ant lygių, tvirtų, sausų ir stabilių paviršių.
Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas į tinkamą maitinimo lizdą.
Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali pasijusti specifinis degimo kvapas, tai visiškai normalu. Įjunkite prietaisą vieną kartą be duonos.

Kontrolės
Skrudimo kontrolė
Ši kontrolė reguliuoja kiek laiko norite skrudinti duoną. Mažesni nustatytmai truputi paskrudina duoną, o didesni stipriau. Plonos ir
sausos duonos riekelės turi būti skrudinamos trumpiau, o storesnės arba drėgnos ilgiau. 

Atšaukimo mygtukas
Galite užbaigti skrudinimą, kada norite paspaudę atšaukimo mygtuką.

Pakėlimo funkcija
Ši funkcija jums leidžia pakelti duonos angas ir patikrinti kaip skrunda duona nesustabdant skrudimo proceso. Pakelkite rankenėlę į
viršų  kada  norite  patikrinti  ir  tada  nuleiskite  žemyn  norėdami  tęsti  skrudimą.  Jeigu  matote,  kad  užtenka  skrudinti  paspauskite
atšaukimo mygtuką, kad nutraukti skrudinimo procesą (Pav. 1).

Aukšto pakėlimo funkcija
Ši funkcija jums padeda lengviau išimti duonos riekeles. Pakelkite rankenėlę iki viršaus norint pakelti duonos riekeles ir lengvai jas
išimkite (Pav. 2).

Šaldytos duonos mygtuko funkcija
Ši funkcija leidžia skrudinti duoną katik ištrauktą iš šaldiklio. Įdėkite duonos riekeles į skrudintuvą, nuleiskite rankenėlę žemyn ir
paspauskite šaldytos duonos mygtuką. Jūsų skrudintuvas ilgiau skrudins iki kol duona atitirps. Stebėkite duoną, kad ji nesudegtų.
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Šildymo funkcija
Ši funkcija jums leis sušildyti jau atšalusią skrudintą duoną. Nuleiskite rankenėlę žemyn ir paspauskite šildymo mygtuką. Stebėkite
duoną, kad ji nesudegtų. Nedėkite duonos riekelių jeigu jos jau yra suteptos sviestu.

Naudojimas
1. Nustatykite skrudimo kontrolę. Kuo aukštesnis pasirinktas numeris tuo daugiau duona bus apskrudus.
2. Įdėkite duoną į angas. Nuspauskite rankenėlę iki apačios iki kol jinai užsifiksuos. Duona nusileis į skrudintuvą ir pradės

skrusti. Rankenėlė neužsifiksuos jeigu skrudintuvas nėra pajungtas į maitinimo lizdą.
3. Kada duona baigs skrusti rankenėlė pakils ir duoną bus galima išimti. Galite pakelti rankenėlę aukščiau norint lengviau išimti

duoną (Pav. 2).
4. Jeigu duona nepilnai paskrudo galite tai pakartoti. Pasirinkite žemesnį skrudimo kontrolės nustatymą ir stebėkite, kad duona

nesudegtų.
5. Galite, bet kada sustabdyti skrudinimą paspaudę atšaukimo mygtuką.

Jeigu skrudinate tik vieną riekelę duono, nustatykite skrudimo kontrolę žemiau nei paprastai. Naudojant žemesnį nustatymą neleisite
perskrusti duonai.

Užstrigus skrudintuvui
Niekada nenaudokite peilio ar kitokio įrankio norint ištraukti užstrigusius duonos trupinius. Niekada nekiškite pirštų į skrudintuvą.

1. Išjunkite skrudintuvą iš maitinimo lizdo.
2. Leiskite skrudintuvui pilnai atvėsti.
3. Atsargiai ištraukite duonos trupinius nepažeisdami šildymo elementų.

Valymas
Nuvalykite skrudintuvo išorę su drėgna šluost, tada kruopščiai išdžiovinkite. Niekada nenaudokite stiprių valiklių ar ploviklių.

Trupinių valymas
Neleiskite trupiniams prisirnkti jūsų skrudintuve. Tai nėra higieniška ir trupiniai gali užsidegti.
Trupinius galite pašalinti išimdami trupinių dėklą (Pav. 3). Taip pat galite išpurtyti trupinius. Visada įsitikinkite, kad jūsų skrudintuvas
pilnai atvėsęs ir išjungtas iš maitinimo lizdo prieš valant trupinius. Niekada nenaudokite skrudintuvo neįdėję trupinių dėklo.

Šildymo stovo naudojimas
Naudokite šildymo stovą norėdami pašildyti riestainius, raguolius ir t.t.

1. Įsitikinkite, kad rankenėlė nėra nuleista į apačią, tada galite uždėkite šildymo stovą (Pav. 4).
2. Uždėkite riestainį, raguolį ir t.t ant stovo.
3. Nustatykite skrudimo kontrolę ant 1 ir nuleiskite rankenėlę į apačią. Niekada nenustatykite skrudimo kontrolės aukščiau 1.

Jeigu jūsų šildomas produktas nepilnai sušilo apverskite jį ir pakartokite. Stebėkite produktą, kad jis nesudegtų.
ĮSPĖJIMAS:  Šildymo stovas naudojant įkaista. Būkite atsargus jį dedant ir nuimant po naudojimo. Leiskite pilnai jam atvėsti po
naudojimo. VISADA nuimkite šildymo stovą skrudindami duonos riekeles.

TURN ON YOUR CREATIVITY™
Breville® ekspertų komanda tikisi, kad mūsų prietaisai padės Jums išlaisvinti kūrybingumą, gaminant gardžius patiekalus ir ruošiant
skanius gėrimus. Daugiau patarimų ir receptų rasite įmonės tinklalapyje (www.turnonyourcreativity.com).

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 garantinio laikotarpio metu sugedusį prietaisą arba jo detales, jeigu laikomasi
šių sąlygų:

 Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;
 Prietaisas nebuvo gadinamas, modifikuojamas ir/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
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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.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


