
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTT755X / VTT756X 

Dviejų angų skrudintuvas 

Naudojimo instrukcija 
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SVARBI SAUGUMO INFROMACIJA 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE 
TOLIMESNIAM 
NAUDOJIMUI 

Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų 
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinę, 
jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei 
žinių trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba 
instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir 
supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali 
žaisti su prietaisu. Šio prietaiso valyti ir 
prižiūrėti negali vaikai, nebent jiems daugiau nei 
8 metai ir yra prižiūrimi. 

Prietaisą ir jo laidus laikyti vaikams, 
jaunesniems nei 8 metai, nepasiekiamoje 
vietoje. 

Duona gali užsidegti, todėl nenaudokite 
prietaiso šalia arba žemiau degių medžiagų, 
tokių kaip užuolaidos. Niekada nenaudokite 
prietaiso žemiau sieninių spintų ar lentynų. 

Niekada nenaudokite prietaiso, naudojant 
išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo 
sistemą. 

Niekada nelieskite metalinių dalių 

• Neleiskite, kad maitinimo laidas būtų nusviręs nuo darbastalio krašto, 
liestųsi prie karštų paviršių arba būtų surištas, įstrigęs ar suspaustas. 

• Niekada nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. 

• Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad jūsų 
maitinimo tinklo įtampa yra tokia pati kaip nurodyta ant prietaiso. 

• Niekada per prievartą nekiškite duonos į skrudintuvo angą. 

• Niekada neskrudinkite duonos riekelių, kurios buvo pateptos sviestu. 

• Niekada nenaudokite skrudintuvo su maisto produktais, kuriuose yra 
cukraus, arba gaminiais, kuriame yra uogienės. 

• Nenaudokite perlenktos, sugadintos arba sulūžusios duonos skrudintuve. 
 

 
MAITINIMO KIŠTUKO PRITAIKYMAS 

Prietaisas turi būti įžemintas. 

Jei kištukas netinka į elektros lizdus, esančius jūsų namuose, jį 
galima pakeisti tinkamo tipo kištuku. 

Jei reikia pakeisti naujai sumontuoto kištuko saugiklį, būtina pakeisti ir 

saugiklio dangą. Prietaiso negalima naudoti be nepakeitus saugiklio 

dangos. Jei kaištis yra netinkamas, jis turi būti išmontuotas ir pašalintas 

nuo laido 
ir pakeistas tinkamu kištuku. Jei ištraukiate kištuką, 
jis turi būti atjungtas nuo 13 amperų elektros lizdo ir kištukas turi būti 
išimamas nedelsiant. 

Jei terminalai kaištyje nepažymėti ir esate netikri dėl  kištuko instaliacijos, 
prašome kreiptis į kvalifikuotą elektros specialistą. 

 

 
Kištukas turi būti ASTA patvirtintas BS1363 

Saugiklis turi būti ASTA patvirtintas BS1362 

 

Geltona/žalia 
(Įžeminimas) 

 
 
 

 

naudojimo metu, nes jos gali labai įkaisti. 

Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, dėl 
saugumo jį turi pakeisti gamintojas, 
aptarnaujantysis specialistas arba panašios 
kvalifikacijos žmogus. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. 
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite prietaiso 
lauke. 

• Prieš kišdami kištuką į elektros lizdą arba įjungdami prietaisą 
visada įsitikinkite, kad rankos yra sausos. 

• Prietaisą naudokite ant stabilaus, saugaus, sauso ir lygaus 
paviršiaus. 

 
 
 
 
 
 
   DALYS 

• Prietaisas negali būti ant arba šalia bet kokio potencialiai karšto 
paviršiaus (tokių kaip dujinė arba elektrinė viryklė). 

• Nenaudokite prietaiso jei jis buvo iškritęs, jei yra matomų 
pažeidimų. 

• Po naudojimo ir prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra 
išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo. 

• Prieš valydami arba padėdami prietaisą saugojimui visada leiskite 
prietaisui atvėsti. 

• Nemerkite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko į vandenį arba kitokį 
skystį. 

1. Šildymo stovas 
2. Skrudinimo angos 
3. Rankena su pakeliamuoju mechanizmu ir funkcija pakelk ir pažiūrėk 
4. Apskrudimo valdiklis 
5. Atšaukimo mygtukas 
6. Šaldytos duonos mygtukas 
7. Pašildymo mygtukas 
8. Padėklas trupiniams 

Įsitikinkite, kad išorinis laido apvalkalas yra tvirtai 

laikomas laido laikiklio 

Ruda 
(Srovė) 

13A Saugiklis 
Mėlyna 
(Neutrali) 
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PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ 

Atsargiai išimkite skrudintuvą iš dėžės. Išimkite visas pakuotes, 
esančias skrudintuvo viduje. 

Pastatykite skrudintuvą ant tvirto, lygaus, sauso ir saugaus 
paviršiaus toliau nuo krašto. 

Prijunkite kištuką į tinkamą elektros lizdą ir įsitikinkite, kad 
maitinimo laidas nėra nusviręs nuo darbastalio krašto. 

Pirmą kartą naudojant skrudintuvą, gali būti šiek tiek kvapo kai šils 
kaitinimo elementai. Tai yra normalu, nėra priežasties nerimauti. 
Norėdami pašalinti kvapą, tiesiog įjunkite skrudintuvą pirmą kartą be 
duonos. 

VALDIKLIAI 

Apskrudimo valdiklis 
Apskrudimo valdiklis reguliuoja kiek duona skrunda – kitaip tariant, 
duonos spalvą. Naudojant mažesnius nustatymus riekelės bus mažiau 
apskrudusios, o naudojant didesnius labiau. 
Nustatydami apskrudimo  laipsnį, nepamirškite, kad sausos ar plonos 
riekelės bus apskrudintos greičiau, todėl pasirinkite žemesnį 
nustatymą. Sultingoms arba storoms duonos riekelėms reikės 
aukštesnio nustatymo. 

Atšaukimo mygtukas 
Skrudinimo procesas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu paspaudus 
atšaukimo mygtuką. 

Funkcija „Pakelk ir pažiūrėk“ 
Funkcija „Pakelk ir pažiūrėk“ leidžia patikrinti skrudinimo procesą jo 
neatšaukus. Tiesiog pakelkite rankeną bet kuriuo skrudinimo metu ir 
vėl ją nuleiskite, jei norėsite toliau skrudinti. Jeigu duona jau yra 
tinkamai apskrudusi, paspauskite atšaukimo mygtuką nutraukdami 
tolimesnį skrudinimą (1 pav.). 

Pakėlimo funkcija 
Pakėlimo funkcija naudojama duonai iš skrudintuvės išimti. Kai 
skrudinimas baigtas, pakelkite rankeną aukštyn, kad lengviau 
išimtumėte duoną (2 pav.). 

Šaldytos duonos funkcija 
Šaldytos duonos funkcija leidžia skrudinti duoną tiesiai iš šaldiklio. 
Įdėkite duoną į skrudintuvą, nuleiskite pakėlimo rankeną žemyn ir 
paspauskite šaldytos duonos skrudinimo mygtuką. Jūsų skrudintuvas 
prailgins skrudinimo laiką leisdamas duonai atšilti. Stebėkite, kad 
duona nesudegtų. 

Pašildymo funkcija 
Pakartotinio pašildymo funkcija dar kartą pašildys duoną kuri jau 
atvėso. Nuleiskite pakėlimo rankeną žemyn ir paspauskite pašildymo 
mygtuką. Stebėkite, kad duona nesudegtų. Nenaudokite pašildymo 
funkcijos sviestu teptai duonai šildyti. 

SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS 

1. Nustatykite skrudinimo lygį naudodami apskrudimo valdiklį. Kuo
didesnį skaičių pasirinksite, tuo bus tamsesnė duona.

2. Įdėkite duoną į skrudintuvo angą. Spauskite pakėlimo rankeną 
žemyn, kol ji užsifiksuos. Duona bus nuleistas į skrudintuvą ir 
prasidės skrudinimas. Pakėlimo rankena neužsifiksuos, jei jūsų
skrudintuvas nėra prijungtas prie elektros tinklo.

3. Kai skrudinimas baigsis, pakėlimo rankena pakils, duoną
bus galima išimti. Galite pakelti rankeną aukščiau įprastos 
padėties, norėdami lengviau išimti duoną (2 pav.).

4. Jeigu duona yra nepakankamai paskrudusi, skrudinimą galima 
pakartoti. Perjunkite skrudinimo funkciją į žemesnį nustatymą ir
stebėkite duoną, kad nesudegtų.

5. Skrudinimas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu
paspaudus atšaukimo mygtuką.

Jeigu skrudinate vieną duonos riekelę, nustatykite žemesnį 
skrudinimo lygį. Kai naudosite žemesnį nustatymą, duona nebus per 
daug apskrudinta. 

JEIGU ĮSTRIGO DUONA 

Niekada nenaudokite peilio ar kitų indų norėdami išimti įstrigusią 
duoną. Niekada nekiškite pirštų į skrudintuvo angą. 

1. Išjunkite skrudintuvą iš elektros šaltinio.

2. Leiskite skrudintuvui pilnai atvėsti.

3. Atsargiai išimkite duoną iš skrudintuvo, būkite atsargūs,
nepažeiskite šildymo elemento.

VALYMAS 

Skrudintuvo išorę valykite drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti. Niekada 

nenaudokite stiprių, šiurkščių arba šarminių valiklių. 

TRUPINIŲ ŠALINIMAS 

Svarbu, kad skrudintuve neprisirinktų daug 
trupinių Neišvalyti trupiniai yra nehigieniška ir gali sukelti gaisrą. 

Trupiniai gali būti pašalinami ištraukiant trupinių padėklą iš skrudintuvo 
apačios (3 pav.). Tada galite juos tiesiog išmesti. Prieš valydami 
trupinius, visada įsitikinkite, kad skrudintuvas visiškai atvėso ir yra 
atjungtas nuo elektros šaltinio. Niekada nenaudokite skrudintuvo be 
padėklo trupiniams - visada įdėkite padėklą į skrudintuvą prieš 
naudojimą. 

ŠILDYMO STOVO NAUDOJIMAS 

Naudokite šildymo stovą pašildyti bandelėms, raguoliams ir 
panašiai. 

1. Įsitikinkite, kad pakėlimo rankeną nėra nuleista žemyn.
uždėkite šildymo stovą (4 pav.). 

2. Padėkite bandelę, raguolį ar kitą gaminį ant stovo.

3. Nustatykite apskrudinimo valdiklį ties 1 ir nuspauskite pakėlimo 
rankeną. Niekada nenustatykite didesnio apskrudimo lygio kaip 1.
Jei gaminys nepakankamai šiltas, pakartokite šildymo procesą. 
Stebėkite, kad gaminys nesudegtų.

DĖMESIO Po naudojimo stovas gali būti karštas - imkitės 
atsargumo priemonių norėdami jį išimti, arba prieš jį išimdami 
leiskite jam atvėsti. VISADA nuimkite stovą, kai skrudinate duoną. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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




