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Iliustracijos

Svarbios saugumo taisyklės
A džiai perskaitykite šiame naudotojo vadove pateikiamą informaciją
ir  išsaugokite  šį  naudotojo  vadovą,  kad  galėtumėte  vėliau
pasikonsultuo .

 Vaikai  (ne  jaunesni  nei  8  metų),  žmonės,  kurių  pro niai,
fiziniai ar ju miniai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys
nukentė  dėl  pa r es  naudojant  panašius  prietaisus
stokos  ir/ar  reikalingų  žinių  trūkumo,  prietaisu  naudo s
gali k prieš tai nkamai apmoky . Šie žmonės turėtų gerai
supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite
jaunesniems  nei  8  metų  vaikams,  neprižiūrimiems
suaugusiųjų, taisy  ir valy  prietaiso.

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

 Skrudinama duona gali prisvil , taigi nenaudokite prietaiso
netoli  ar  po  lengvai  užsidegančiomis  medžiagomis,  pvz.
užuolaidomis. Niekada nenaudokite prietaiso po sieninėmis
spintelėmis ar lentynomis. Nenaudokite išorinio laikmačio
ar nuotolinio valdymo sistemos.

  Nelieskite  metalinių  prietaiso  detalių.  Prietaisą
naudojant, jos gali labai įkais .

 Jeigu mai nimo laidas yra pažeistas, leiskite, kad jį pakeistų
gamintojas,  įgalioto klientų techninio aptarnavimo centro
specialistai  arba  kitas  patyręs  specialistas,  kad
išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 Naudokite  prietaisą  k  pagal  naudotojo  vadove  nurodytą
paskir .  Naudokite  prietaisą  k  namuose.  Prietaisas
nepritaikytas naudo  atvirame ore.

 Prieš liesdami prietaiso kištuką ar įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų rankos yra sausos.
 Naudokite prietaisą k ant lygių, tvirtų, sausų ir stabilių paviršių.
 Nelaikykite prietaiso ant arba netoli įkaistančių paviršių, pvz. dujinės ar elektrinės viryklės.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas arba pastebimai pažeistas.
 Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, įsi kinkite, kad prietaisas išjungtas ir jo kištukas ištrauktas iš rozetės.
 Prieš valydami prietaisą ir padėdami jį saugo , visuomet leiskite prietaisui atvės .
 Niekada nemerkite prietaiso detalių, laido bei 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  prietaisą  į  rozetę,  įsi kinkite,  kad Jūsų prietaiso  naudojama elektros  srovės  įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos srovės įtampa.
 Niekada negrūskite duonos riekelių į skrudinimo angas per jėgą.
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 Neskrudinkite duonos, ant kurios yra užtepta sviesto.
 Nenaudokite prietaiso maistui, kuriame yra cukraus, ar duonai, ant kurios yra užtepta uogienės ar konservų, skrudin .
 Nenaudokite sutrupėjusios, sugedusios ar perlenktos duonos.

Sudedamosios dalys
1. Šildymo laikiklis
2. Skrudinimo angos
3. Skrudinimo rankenėlė su aukšto pakėlimo funkcija
4. Skrudinimo galingumo reguliatorius
5. Darbo nutraukimo mygtukas
6. Šaldytos duonos mygtukas
7. Pakarto nio pašildymo mygtukas
8. Trupinių surinkimo padėklas

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
 Atsargiai išimkite prietaisą iš dėžės. Išimkite pakuotės elementus iš skrudinimo angų.

 Padėkite prietaisą ant tvirto, sauso ir lygaus paviršiaus toliau nuo krašto.

 Įstatykite kištuką į nkamos įtampos rozetę. Įsi kinkite, kad prietaiso laidas nekybo ant stalo krašto.

 Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali  pasijus  specifinis kvapas. Jis atsiranda, šylant kai nimo elementams. Tai visiškai
normalu. Norėdami pašalin  nepageidaujamą kvapą, pirmą kartą įjunkite prietaisą, į jį nedėdami duonos.

Valdymo mygtukai
Skrudinimo galingumo valdiklis
Šis  valdiklis  leis  nustaty  apskrudimo  lygį.  Pasirinkus  mažesnius  nustatymus,  duona bus  švelnesnio  rusvo  atspalvio.  Nustačius
didesnį galingumą, duona apskrus labiau.
Nustatydami skrudinimo galingumą, nepamirškite, kad ploni ar sausi duonos gabalėliai apskrus greičiau, taigi jiems pakaks mažesnio
nustatymo. Sudrėkusioms ar storesnėms duonos riekelėms prireiks didesnio galingumo.

Darbo nutraukimo mygtukas
Galėsite bet kada nutrauk  darbą, paspausdami darbo nutraukimo (CANCEL) mygtuką.

Apskrudimo pa krinimo funkcija
Ši funkcija leis pa krin  duonos apskrudimą, nenutraukiant skrudinimo. Galėsite bet kada kilstelė  skrudinimo rankenėlę į viršų,
kad pa krintumėte riekės apskrudimą, ir vėl ją nuleis , kad tęstumėte darbą. Jei duona pakankamai apskrudo, nutraukite darbą,
spustelėdami CANCEL mygtuką (1 pav.).

Aukšto pakėlimo funkcija
Aukšto  pakėlimo  funkcija  leis  lengviau  išim  skrebučius.  Skrudinimui  pasibaigus,  kilstelėkite  skrudinimo  rankenėlę  į  viršų  nuo
pradinės pozicijos, kad išimtumėme skrebu  (2 pav.).

Šaldytos duonos funkcija
Ši funkcija leis Jums skrudin  šaldytą duoną. Įdėkite duonos riekelę į skrudintuvą, paspauskite skrudinimo rankenėlę žemyn ir tada
spustelėkite  šaldytos  duonos  mygtuką.  Bus  nustatoma ilgesnė  skrudinimo  trukmė,  kad duona  atšiltų.  Prižiūrėkite,  kad  duona
nepradėtų svil .

Pakarto nio pašildymo funkcija
Ši  funkcija  leis  pašildy  atvėsusius  skrebučius.  Žemyn  nuleiskite  skrudinimo  rankenėlę,  tada  spustelėkite  pašildymo  mygtuką.
Prižiūrėkite, kad duona nepradėtų svil . Nenaudokite šios funkcijos duonai, ant kurios yra užtepta sviesto, šildy .
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Naudojimas
1. Nustatykite apskrudimo lygį, naudodami skrudinimo galingumo valdiklį. Kuo didesnį numerį pasirinksite, tuo labiau duona

apskrus.
2. Įdėkite duoną į skrudinimo angas. Paspauskite skrudinimo rankenėlę taip, kad ji užsifiksuotų. Duonai nusileidus į apačią,

prasidės skrudinimas. Rankenėlė neužsifiksuos, jeigu prietaisas nebus įjungtas į rozetę.
3. Skrudinimui pasibaigus, rankenėlė pakils į viršų. Galėsite išim  apskrudintą duoną. Jei norite lengviau išim  skrebučius,

galite kilstelė  rankenėlę į viršų nuo pradinės jos padė es (2 pav.).
4. Jei duona pakankamai neapskrudo, galite pakarto  skrudinimą. Nustatykite mažesnį skrudinimo galingumą ir prižiūrėkite,

kad duona nepradėtų svil .
5. Galite bet kada nutrauk  skrudinimą, paspausdami darbo nutraukimo mygtuką.

Jeigu skrudinate vieną duonos riekelę, nustatykite mažesnį apskrudimo lygį nei įprastai. Taip neleisite riekelei pajuoduo .

Skrudintuvui užsiblokavus
Niekada nenaudokite peilių ir kitų įrankių užstrigusiai duonai pašalin . Niekada nekiškite pirštų į duonos angas.

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Leiskite prietaisui visiškai atvės .

3. Atsargiai ištraukite duoną iš prietaiso, stengdamiesi nepažeis  kai nimo elemento.

Valymas 
 Valykite prietaiso išorę sudrėkintu skudurėliu, tada gerai ją nusausinkite. 
 Niekada nenaudokite ėsdinančių, kaus nių ir koncentruotų valiklių.
 Niekada nemerkite prietaiso ir jo laido bei kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
 Visuomet  išjunkite  prietaisą,  ištraukite  jo  kištuką  iš  rozetės  ir  leiskite  prietaisui  atvės ,  prieš  judindami  ir  valydami

prietaisą bei padėdami jį saugo .

Trupinių pašalinimas
Neleiskite prietaise susikaup  daug trupinių. Tai – ne k nehigieniška, bet ir gali tap  gaisro priežas mi. 
Pašalinkite trupinius, ištraukdami trupinių padėklą prietaiso apačioje (3 pav.). Tada galite palenkdami iškraty  trupinius.
Prieš išberdami  trupinius,  visuomet įsi kinkite,  kad prietaisas  visiškai  atvėso ir  buvo išjungtas  iš  rozetės.  Niekada nenaudokite
prietaiso, prieš tai neįstatę trupinių padėklo. Visuomet įstatykite trupinių padėklą, prieš naudodami prietaisą. 

Šildymo laikiklio naudojimas
Naudokite šildymo laikiklį riestainiams, kruasanams ir pan. pašildy .

1. Įsi kinkite, kad rankenėlė nėra apa nėje užrakinimo padėtyje, ir prijunkite šildymo laikiklį (4 pav.).
2. Padėkite riestainį, kruasaną ar pan. ant laikiklio.
3. Skrudinimo valdikliu pasirinkite 1 padė  ir žemyn paspauskite rankenėlę. Niekuomet nesirinkite didesnės kaip 1 padė es.

Jei kepinys pakankamai nesušilo, apverskite jį ir pradėkite iš naujo. Prižiūrėkite, kad jis nepradėtų svil .
Dėmesio:  naudojamas laikiklis  smarkiai  įkais.  Prijungdami arba nuimdami  laikiklį,  būkite labai  atsargūs.  Prieš nuimdami  laikiklį,
leiskite jam visiškai atvės . Visuomet nuimkite laikiklį, kai gaminate skrebučius.

Garan ja
Išsaugokite pirkimo čekį, nes k taip galios prekės garan ja.
Prietaiso  gedimui  įvykus  garan niu 2 metų laikotarpiu  ir  dėl  su dizainu arba gamyba susijusių problemų,  nuneškite  prietaisą  į
pirkimo vietą kartu su garan niu lapeliu ir pirkimo čekiu.
Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garan joje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solu ons“ (JCS
(Europe)) pasilieka išskir nę teisę keis  garan jos sąlygas. 
JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisy  arba pakeis  sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garan niam laikotarpiui,
laikan s šių sąlygų:

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

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų. 
Gamintojo garan ja negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą ne nkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;
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 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į ne nkamos įtampos elektros lizdą;

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

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė ki  nei JCS (Europe) įgalio  asmenys.
Garan ja nedengia atvejų,  kai prietaisas normaliai  nusidėvi  jį  įprastai  naudojant,  pvz. trupu  pakinta  jo spalva arba susibraižo
paviršius.
Garan ja galioja k prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui  ir  netenka galios,  jeigu  prietaisas  naudojamas kaip bendrojo
naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskir .
Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite
nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose. Išsamesnės informacijos apie antrinį atliekų panaudojimą kreipkitės į pardavėją
arba vie nes valdžios ins tucijas.
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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


