
LĖTO GAMINIMO PUODAS CROCK-POT EXPRESS CSC051X
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Svarbios saugumo taisyklės
SVARBUS SAUGUMO PERSPĖJIMAS:  pašalindami iš  puodo

slėgį,  mūvėkite  virtuvinę  pirš nę  ir  naudokite  virtuvinius

įrankius,  kad  palaipsniui  atvertumėte  vožtuvą.  Saugokitės

besiveržiančių garų.

NIEKADA nemerkite  kai nimo pagrindo,  laido  ar  kištuko į

vandenį ar kitus skysčius.

Naudodami  elektrinius  prietaisus,  visuomet  laikykitės

pagrindinių  saugumo taisyklių,  aprašytų  šioje  skiltyje,  kad

sumažintumėte gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų.

1. Prieš  pradėdami  naudo  prietaisą,  a džiai

perskaitykite visas instrukcijas.

2. Vaikams draudžiama naudo s prietaisu. Laikykite

prietaisą  ir  jo  laidą  vaikams  nepasiekiamoje

vietoje.  Vaikams  negalima  žais  su  prietaisu.

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  arba prižiūrimi

už juos atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai

supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu.

3. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar

kištukas,  jeigu  prietaisas  sugedo  arba  buvo

apgadintas.  Nuneškite  prietaisą  gamintojo

įgalio ems  atstovams,  kad  jie  apžiūrėtų,

pareguliuotų  ar  pataisytų  prietaisą.  Nemėginkite
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keis  ar taisy  laido.  Pastebėję, jog pažeistas mai nimo laidas,  leiskite,  kad jį  pakeistų gamintojas ar įgalioto klientų

techninio aptarnavimo centro specialistai.

4. Nenaudokite atvirame ore ar pagal komercinę paskir .

5. Naudokite prietaisą k pagal naudotojo vadove nurodytą paskir . Ne nkamai naudodami prietaisą, rizikuojate susižeis .

Prietaisas nepritaikytas maisto gruzdinimui.

6. Pasirinkus  virimo  su  slėgiu  funkciją,  prietaisas  virs,  naudodamas  slėgį.  Ne nkamas  prietaiso  naudojimas  gali  tap

sužeidimų priežas mi. Įsi kinkite, kad prietaisas yra gerai uždarytas, prieš jį naudodami. Žr. naudojimo instrukcijas.

7. Naudojamas prietaisas generuoja šilumą. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių, k rankenėles ir mygtukus.

8. Nedėkite į prietaisą maisto virš maksimalios ribos (2/3 tūrio). Kai verdate produktus, kurie virdami išsiplečia, pvz. ryžius ar

džiovintas daržoves, nepildykite prietaiso virš ½ ribos. Pernelyg smarkiai pripildžius puodą, gali užsikimš  jo vamzdeliai ar

susidary  pernelyg didelis slėgis. Laikykitės prietaiso naudojimo instrukcijų ir receptų nurodymų.

9. Prieš naudodami prietaisą, apžiūrėkite slėgio pašalinimą reguliuojančias detales. Jei reikia, jas išvalykite.

10. Padėkite prietaisą taip, kad garų išleidimo vožtuvas būtų nusuktas toliau nuo Jūsų kūno.

11. Nelaikykite jokių kūno dalių, ypač veido, plaštakų ir rankų, virš garų išleidimo vožtuvo. Karš  garai gali smarkiai apdegin .

12. Nenaudokite prietaiso, neįdėję į puodą maisto ar skysčių.

13. Keiskite  dangtelio  tarpiklį  k  taip,  kaip  rekomenduoja  gamintojas,  kitaip  rizikuojate  susižeis  dėl  susidariusio  didelio

slėgio. Žr. priežiūros ir valymo instrukcijas.

14. Nenaudokite dangtelio puodui perneš .

15. Nejudinkite ir neuždenkite veikiančio puodo.

16. Baigę naudo  prietaisą, neatverkite jo tol, kol jis neatvėso ir nepasišalino viduje susidaręs slėgis. Jei sunku nuim  dangtelį,

tai reiškia, kad viduje tebėra susidaręs slėgis. Nemėginkite atver  dangtelio per jėgą, nes tai gali bū  pavojinga. Žr. slėgio

pašalinimo instrukcijas.

17. Baigę naudo  prietaisą, būkite atsargūs, nuimdami dangtelį. Visada mūvėkite orkaitės pirš nes. Palenkite dangtelį toliau

nuo savęs, nes susidarę garai yra karš  ir gali smarkiai nudegin . Niekada nelaikykite veido virš prietaiso.

18. Nenaudokite prietaiso kepimui su aliejumi.

19. Nemerkite mai nimo laido, kištuko ar kai nimo stovelio į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektros srovė.

20. Nenaudokite prietaiso maisto saugojimui. Nedėkite jo į šaldiklį.

21. Nenaudokite bazinių valymo priemonių, kad nepažeistumėte prietaiso. Naudokite k minkštą skudurėlį ir švelniai veikian

valiklį.

22. Visada pirmiausia prijunkite mai nimo laidą prie prietaiso, tada įstatykite jo kištuką į sieninę rozetę.

23. Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės ,

prieš prijungdami ar nuimdami jo detales ir prieš valydami. Norėdami nutrauk  elektros ekimą prietaisui, įsi kinkite, kad

prietaisas yra išjungtas, tada ištraukite kištuką iš rozetės. Netraukite, laikydami už laido.

24. Neleiskite prietaiso laidui kybo  ant stalo ar spintelės krašto bei lies s prie įkaitusių paviršių.

25. Būkite labai atsargūs, kai judinate prietaisą, kuriame yra karštų skysčių.

26. Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines detales.

27. Nedėkite  prietaiso  ant  ar  netoli  šlapių  paviršių  bei  šilumos  šal nių,  tokių  kaip  dujinė  ar  elektrinė  viryklė.  Nedėkite

prietaiso į įkai ntą orkaitę.

28. DĖMESIO: nevirkite esiai ant kai nimo pagrindo, kad nenukrėstų elektros srovė ir neapgadintumėte prietaiso. Virkite k

specialiame išimame puode.

29. DĖMESIO:  išsipylęs  maistas  gali  tap  rimtų  nudegimų priežas mi.  Nelaikykite  mai nimo laido ant spintelės  krašto ir

nenaudokite prietaiso po spintelėmis. Nenaudokite ilginamųjų laidų.

30. Neįstatykite prietaiso kištuko į rozetę ir neįjunkite prietaiso, prieš tai neįdėję virimo puodo į prietaisą.

31. Prietaisas skirtas naudo  k namuose ir ant tvirto paviršiaus. Palikite maždaug 152 mm atstumą tarp prietaiso ir sienų bei

kitų daiktų. Naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus. 

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK NAMUOSE.

CROCK-POT® lėto gaminimo puodo sudedamosios dalys
A. Mai nimo laidas 

B. Dangtelio užraktas

C. Dangtelio rankenėlė

D. Dangtelis

E. Virimo puodas

F. Kai nimo pagrindas

G. Valdymo pultas

H. Plūdinis vožtuvas

I. Garų išleidimo vožtuvas

J. Kondensacijos rinkiklis
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K. Mai nimo laido lizdas

Valdymo pultas

L. Ekranėlis

M. Laiko nustatymo mygtukai

Dangtelio apačia

N. Tarpiklio tvir nimo žiedas

O. Garų išleidimo vožtuvo dangtelis

P. Sandarinimo tarpiklis

Q. Plūdinis vožtuvas

R. Plas kinis šaukštelis

S. Troškinimo grotelės

Susipažinkite -  CROCK-POT® EXPRESS
Paruošimas naudo

Nuimkite  visus  pakuotės  elementus,  popierių  ir  kartoną  (taip  pat  ir  esan  tarp  puodo  ir  kai nimo pagrindo).  Perskaitykite  ir

išsaugokite instrukcijas. A džiai perskaitykite informaciją apie prietaiso priežiūrą ir garan ją.

Norėdami sužino  daugiau ir gau  patarimų bei receptų, apsilankykite nklalapyje www.crockpot.co.uk arba paskambinkite 0800

052 3615.

Surinkimas

 Padėkite puodą ant kai nimo pagrindo.

 Uždėkite  ant  prietaiso  dangtelį  ir  išlygiuokite   bei   žymas.  Norėdami  užrakin  puodą,  pasukite  prieš  laikrodžio

rodyklę, išlygiuodami  bei  žymas. Norėdami atrakin , pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir išlygiuokite  bei

 žymas.

CROCK-POT® funkcijos

1. Nuimkite  dangtelį,  pasukdami jį  pagal  laikrodžio  rodyklę,  kad atrakintumėte.  Išlygiuokite   ir  simbolius.  Nuimkite

sandarinimo tarpiklį  nuo dangtelio ir  perplaukite tarpiklį  ir  dangtelį  šiltu muilinu vandeniu.  Nusausinkite sandarinimo

tarpiklį ir dang , prieš prijungdami sandarinimo tarpiklį prie dangtelio. Įsi kinkite, kad sandarinimo tarpiklis tvirtai laikosi

tarpiklio laikiklyje. Jei sandarinimo žiedas nėra nkamoje padėtyje, dangtelis nkamai neužsidarys ir nesusidarys slėgis.

2. Išimkite  virimo puodą  ir  kondensacijos  rinkiklį  bei  perplaukite  juos  šiltu,  muilinu  vandeniu.  Gerai  išdžiovinkite,  prieš

įstatydami atgal į MULTI-COOKER.

Crock-Pot® Express Mul -Cooker sukurtas, galvojant apie Jūsų sveikatą, taigi jis turi įvairius saugumo mechanizmus.

1. Slėgis nesusidarys, jeigu dangtelis nėra nkamai uždarytas ir nesuveikė sandarinimo mechanizmas.

2. Įsi kinkite, kad dangtelis gerai užsidarė.  ir  simboliai turėtų bū  išlygiuo .

3. Slėgis nesusidarys, jeigu nebus nustatyta garų išleidimo vožtuvo užrakto padė s ( ).

4. Per didelis prietaiso pripildymas gali tap  vožtuvo vamzdžių užsikimšimo ir per didelio slėgio susidarymo priežas mi.

5. Galite išim  sandarinimo tarpiklį ir vožtuvus valymui.

6. Slėgiui padidėjus, negalėsite nuim  dangtelio. Apsauginiai ju kliai už krins, kad slėgis išliktų iš anksto nustatytose ribose.

7. Garų išleidimo vožtuvas  turi  specialų  fiksatorių  pirštams,  leisian  laiky  ranką toliau  nuo vožtuvo viršaus.  Visuomet,

naudodami šį fiksatorių, naudokitės virtuviniais įrankiais. Žr. slėgio sumažinimo instrukcijas.
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8. Virimo, naudojant slėgį, funkcija veiks, k prietaise esant skysčių. Jei puodo viduje yra nepakankamai skysčių, ekranėlyje

bus rodomas klaidos pranešimas.

9. Baigus  darbą,  negalėsite  atrakin  dangtelio,  kol  nepasišalins  slėgis.  Galite  pašalin  slėgį,  naudodami  natūralų  slėgio

sumažinimo metodą arba greito slėgio sumažinimo metodą.

10. Naudokite laiko nustatymo mygtukus (+ ir -), kad nustatytumėte virimo trukmę. Norėdami padidin  ar sumažin  virimo

trukmę pamažu,  paspauskite  + arba  –  mygtuką ir  atleiskite.  Norėdami greitai  pakeis  virimo trukmę,  paspauskite  ir

palaikykite + ir – mygtukus. Jei nustatėte ilgesnį virimo laiką nei norėjote, esiog paspauskite priešingą mygtuką, kad

grįžtumėte prie reikiamo laiko. 

Atkreipkite  dėmesį:  galite  naudo  laikmačio  funkciją  su  visomis  programomis.  Galėsite  bet  kada  pakeis  nustatytą  laiką,

paspausdami START/STOP mygtuką ir pasirinkdami naują funkciją.

11. PRESSURE ADJUST mygtukas naudojamas virimo slėgiui nustaty  (HIGH – didelis arba LOW – mažas). Kiekvienas iš anksto

nustatytas virimo režimas automa škai parinks tam režimui op malų slėgį, tačiau galėsite jį nustaty  ir rankiniu būdu,

naudodami šį mygtuką. 

12. TEMP  ADJUST  mygtukas  skirtas  temperatūrai  nustaty  (HIGH  –  aukšta  arba  LOW  –  žema).  Galėsite  temperatūrą

reguliuo , k pasirinkę SLOW COOK, YOGURT arba BROWN/SAUTÉ funkcijas. 

13. START/STOP  mygtukas  leidžia  įjung  ir  išjung  virimo  funkciją.  Paspauskite  šį  mygtuką,  norėdami  perjung  virimo

funkcijas, jau virimui prasidėjus.

14. Ekranėlyje  matysite,  kiek  liko  iki  nustatyto  virimo  laiko  pabaigos,  MULTI-COOKER  įkaitus.  MULTI-COOKER  kaistant,

ekranėlyje matysite užrašą „HEAT“. 

Paruošimas naudo
Atkreipkite dėmesį: prietaisas supypsės, kaskart paspaudus jo mygtukus.

1. Sudėkite reikiamus ingredientus į virimo puodą. Uždėkite dangtelį ant puodo ir išlygiuokite  ir simbolius. Norėdami

užrakin  dangtelį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, išlygiuodami  ir  simbolius.

2. Įstatykite mai nimo laidą į prietaiso laido lizdą.

3. Įstatykite kitą laido galą į sieninę rozetę.

4. Pasirinkite virimo funkciją, kurią norite naudo .

5. Pradės žybsė  START/STOP mygtukas ir laikas ekranėlyje.

6. Pasirinkite  pageidaujamą  virimo  laiką,  spausdami  +  ir  –  mygtukus.  Jei  reikia,  pasirinkite  reikiamą  temperatūrą,

paspausdami TEMP ADJUST mygtuką. Nustatykite reikiamą slėgį, spausdami PRESSURE ADJUST mygtuką. 

7. Paspauskite START/STOP mygtuką. Veikiant virimo slėgiu funkcijoms ir prietaisui kaistant, ekranėlyje pasirodys užrašas

„HEAT“. Prietaisui įkaitus, ekranėlyje pamatysite pasirinktą virimo laiką.

Atkreipkite dėmesį: vidu nis įkai mo laikas priklausys nuo verdamo maisto kiekio ir temperatūros. Jis gali svyruo  tarp 5 ir 30

minučių.

8. Galėsite iš anksto nustaty  virimo pradžios laiką, kad maistas išvirtų, kada pageidaujate.

9. Prabėgus nustatytam virimo laikui, prietaisas dar kartą supypsės. Automa škai įsijungs šilumos palaikymo nustatymas.

Ekranėlyje  matysite nebe virimo laiką,  o šilumos palaikymo trukmę (iki  4 val.),  kol  paspausite START/STOP mygtuką.

Praėjus 4 valandoms šilumos palaikymo, prietaisas išsijungs.

10. Norėdami nutrauk  virimo režimą, bet kuriuo metu paspauskite START/STOP mygtuką.

11. Baigę darbą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir palaukite, kol prietaisas atvės, prieš mėgindami jį valy .

DĖMESIO:  naudojant  prietaisą,  virimo puodas  ir  kai nimo pagrindas  gali  labai  įkais .  Nelieskite  įkaitusių  paviršių.  Naudodami

prietaisą, naudokite puodų laikiklius ar orkaitės pirš nes. Pakelkite dangtelį, paversdami jį tolyn nuo savęs, kad išvengtumėte karštų

garų.

Išanks nio įsijungimo laiko nustatymo funkcija

Ši funkcija leis iš anksto nustaty  prietaiso darbo pradžios laiką, kad virimas baigtųsi tada, kada Jums patogiausia.

Atkreipkite dėmesį: DELAY TIMER funkcija neveikia kartu su BROWN/SAUTÉ, KEEP WARM ir YOGURT režimais.

Atkreipkite dėmesį:  nenaudokite  DELAY TIMER funkcijos,  kai  recepte yra lengvai  gendančių  produktų,  tokių  kaip  mėsa,  žuvis,

kiaušiniai ir pieno produktai.

1. Parinkite MULTI-COOKER nustatymus, vadovaudamiesi aukščiau esančiais nurodymais.

2. Pasirinkę  virimo trukmę,  paspauskite  DELAY  TIMER mygtuką.  Pradės  žybsė  DELAY  TIMER ir  START/STOP  mygtukai.

Ekranėlyje pamatysite užrašą „0:30“, reiškian , kad nustatomi a dėto MULTI-COOKER įsijungimo nustatymai.

3. Spauskite + ir – mygtukus, kol nustatysite, kiek valandų ir minučių norite a dė  virimo ciklą.
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4. Paspauskite START/STOP, kad įjungtumėte a dėto prietaiso įsijungimo funkciją. Nustos žybsėjęs laikma s ir DELAY TIMER

mygtukas. START/STOP mygtukas tebežybsės. Tai reiškia, kad nustatyta DELAY TIMER parink s. Ekranėlyje bus rodomas

a dėjimo laikas iki 0:00. Tada DELAY TIMER indikatoriaus lemputė užges ir START/STOP mygtukas nustos žybsėjęs. Tai

reiškia,  kad a dėjimo laikas  pasibaigė.  Ekranėlyje  matysite užrašą „HEAT“,  kol  prietaise susidarys  pakankamas slėgis.

Pasiekus reikiamą slėgį, įsijungs laikma s.

PAVYZDYS: dabar yra 16 val. Norite, kad sriuba būtų paruošta po 2 valandų, 18 val. vakarienei. Norite nustaty  prietaisą dabar, kad

galėtumėte užsiim  kitais darbais.

Iš anksto nustatyta funkcija veiks 30 minučių, nustačius didelį slėgį. Slėgio susidarymo laikas priklausys nuo drėgnumo ir vandens

temperatūros. Tarkime, kad slėgiui susidary  prireiks 15 minučių. Taigi bendras sriubos ruošimo laikas bus 45 minutės.

Norėdami, kad pa ekalas būtų paruoštas 18 val., turėsite a dė  virimo pradžios laiką maždaug 1 val. 15 min.

1. Paspauskite SOUP.

2. Ekranėlyje pamatysite užrašą 0:30.

3. Paspauskite DELAY TIMER mygtuką ir nustatykite 1:15.

4. Paspauskite START/STOP.

Žymos ant virimo puodo
Vidinis virimo puodas turi žymas, padedančias jį pripildy . MAX užrašas žymi maksimalaus pildymo ribą.

1/3, 1/2 ir 2/3 žymos padės lengviau paruoš  pageidaujamus receptus.

DĖMESIO: niekada nedėkite ingredientų į puodą k maksimalios leidžiamos ribos (MAX).

Verdant išsiplečiančio maisto, pvz. ryžių, niekada nedėkite virš ½ žymos.

Atkreipkite dėmesį: prietaiso virimo slėgiu neveiks, į jį neįpylus skysčio. Įpilkite į išimamą virimo puodą

bent 250 ml skysčio.

Virimas, naudojant slėgį
Virimas,  naudojant  slėgį,  -  tai  puikus būdas greitai  paruoš  puikaus  skonio pa ekalus.  Pa ekalai  verdami skystyje  (vandenyje,

sul nyje,  vyne ir  pan.)  sandariame virimo puode.  Į  išorę nepasišalina garai  ir  susidaro slėgis,  taigi  skys s puode užverda.  Dėl

padidėjusios skysčio temperatūros ir susidariusių garų sutrumpėja virimo laikas.

HIGH (didelio) slėgio nustatymas: 6.5 - 10 PSI (45 - 70 kPa). Tinka įvairiems pa ekalams.

LOW (mažo) slėgio nustatymas: 3.3 - 6.5 PSI (23 - 45 kPa). Tinka viš enos krū nėlei, žuviai ir daugeliui daržovių.

KEEP  WARM  (šilumos  palaikymo)  nustatymas:  pasibaigus  virimo  laikui,  automa škai  nustatomas  šilumos  palaikymo  režimas,

neleisian s  produktams  perkep  ir  palaikan s  paruošto  maisto  šilumą  iki  serviravimo.  Puikiai  nka  šeimoms,  skuban ems

žmonėms ir  ki ems, kuriems svarbi galimybė lanksčiai  pasirink  pietų ir  vakarienės valandas. Šis nustatymas neįkai na maisto

pakankamai, kad ktų jam vir . Naudokite jį k jau paruošto maisto šilumai palaiky .

Idealūs pa ekalai virimui, naudojant slėgį: sriubos, sul niai, troškiniai,  padažai (pvz. makaronų), mėsa, ryžiai,  standžios daržovės

(burokėliai, bulvės) ir desertai (pudingai).

Talpa: nepripildykite puodo virš  MAX žymos. Nepilkite  produktų, kurių tūris  padidėja verdant, virš  ½ ribos. Prietaisas nkamai

neveiks, į jį neįpylus skysčio. Įsi kinkite, kad išimame virimo puode yra bent 250 ml skysčio.

Rankinis nustatymas
Ši funkcija leis naudotojui pačiam nustaty  virimo, naudojant slėgį, trukmę, nuo 1 minutės iki 2 valandų, pasirinkus aukštą arba

žemą temperatūrą. Ši funkcija puikiai ks pa ekalams, kuriems ne nka kitos prietaiso funkcijos, gamin . Taigi galėsite pasirink  iš

daugiau receptų. 

Virimo, naudojant slėgį, funkcijos
Padėkite prietaisą ant plokščio ir lygaus paviršiaus.

Padėkite virimo puodą ant kai nimo stovelio. Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę. Prietaisas supypsės. Įsižiebs ekranėlio

lemputė. Ekranėlyje pamatysite keturis brūkšnelius (- - - -).

1. Sudėkite maistą ir supilkite skys  į išimamą virimo puodą.

2. Uždėkite dang  ant puodo. Išlygiuokite  ir simbolius. Norėdami užrakin  dangtelį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę

iki  padė es.

3. Naudodami laikiklį pirštams, pasukite garų išleidimo vožtuvą iki uždarytos padė es.

4. Pasirinkite pageidaujamą kepimo funkciją.

5. Jei reikia, pareguliuokite virimo laiką ir slėgį.
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6. Pasirinkę reikiamus nustatymus, paspauskite START/STOP.

7. Prieš  prasidedant  virimui,  prietaise  turi  susidary  slėgis.  Susidarant  slėgiui,  ekranėlyje  pamatysite  užrašą  „HEAT“.

Nepradės ei  laikmačiu nustatytas laikas. Slėgio susidarymo trukmė priklauso nuo drėgmės ir vandens temperatūros,

tačiau turėtų bū  apie 5-30 min. Susidarius pakankamam slėgiui, išnyks užrašas „HEAT“ ir pradės ei  laikma s.

8. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas pyptelės. Automa škai įsijungs šilumos palaikymo režimas. Ekranėlyje matysite

nebe virimo laiką, o šilumos palaikymo trukmę (iki  4 val.),  kol paspausite START/STOP mygtuką. Praėjus 4 valandoms

šilumos palaikymo, įsijungs prietaiso pareng es režimas. Ekranėlyje matysite keturis brūkšnelius (----).

Patarimai:

1. Virimo, naudojant slėgį, patarimus rasite rekomendacinėje virimo lentelėje šiose instrukcijose.

2. Jeigu dangtelis ne nkamai užsidarė arba jeigu garų išleidimo vožtuvas nėra visiškai užvertas, prietaise nesusidarys slėgis.

Ekranėlyje  pamatysite  klaidos  pranešimą.  Įsi kinkite,  kad  sandarinimo  tarpiklis  yra  tolygiai  išsidėstęs  dangtelyje.  Žr.

klaidos pranešimų išaiškinimo lentelę.

3. Visiškai normalu, kad, prietaisui veikiant, iš plūdinio vožtuvo išsiveržia šiek ek garų. Tai – normalaus prietaiso veikimo

dalis.

Atkreipkite dėmesį: virimo, naudojant slėgį, funkcija neveiks, neįpylus į puodą skysčio. Išimame virimo puode turėtų bū  bent 250

ml skysčio.

Dėmesio: verdant puode susidarys daug garų. Atverdami dangtelį, naudokite orkaitės pirš nę, kad apsaugotumėte rankas.

Slėgio pašalinimas, baigus vir

A. Natūralus  slėgio  sumažinimo  metodas.  Virimui  pasibaigus,  leiskite  slėgiui  normaliai  sumažė  per  plūdinį  vožtuvą.

Prietaisas pamažu pats atvės. Virimui pasibaigus, palaukite bent 10 minučių. Jei naudojate didesnį maisto ir skysčių kiekį,

tai gali užtruk  iki 20 minučių. Tada, naudodami virtuvinius įrankius,  pamažu nustatykite atvertą garų išleidimo vožtuvo

poziciją (žr. 2 pav.). Nelaikykite rankų ir kitų kūno dalių virš garų išleidimo angos vožtuvo viršuje, nes garai yra labai karš

ir  gali  nudegin  odą.  Slėgis  sumažės,  kai  garai  nustos  veržęsi  iš  vožtuvo,  o  dangtelis  lengvai  atsidarys,  smarkiai  jo

netraukiant. Tik tada bus saugu nuim  dangtelį ir serviruo  maistą.

B. Greitas slėgio sumažinimo metodas. Būkite atsargūs, jei naudojate šį metodą. Pamažu nustatykite atvertą garų išleidimo

vožtuvo poziciją (žr. 2 pav.). Garai greitai pasišalins iš garų išleidimo vožtuvo. Nelaikykite rankų ir kitų kūno dalių virš garų

išleidimo angos vožtuvo viršuje, nes garai yra labai karš  ir gali nudegin  odą. Būkite atsargūs, jei naudojate šį metodą, kai

verdate skystus produktus, pvz. troškinius, sriubas, sul nius ar pupeles. Nenaudokite šio metodo, virdami ryžius. Slėgis

sumažės, kai garai nustos veržęsi iš vožtuvo, o dangtelis lengvai atsidarys, smarkiai jo netraukiant. Tik tada bus saugu

nuim  dangtelį ir serviruo  maistą.

DĖMESIO:

1. Nemėginkite atver  dangtelio per jėgą. Jei nepavyksta lengvai jo a dary , tai reiškia, kad prietaise vis dar yra susidaręs

didelis slėgis.

2. Verdant prietaise susikaups daug garų. Atverdami dangtelį, naudokite virtuvines pirš nes, kad apsaugotumėte rankas.

Lėtas virimas
LOW nustatymas: nka lėtam virimui ir troškinimui. Rekomenduojamas virimo laikas, pasirinkus LOW režimą, - nuo 6 iki 8 valandų.

HIGH nustatymas: nka greitesniam virimui. Rekomenduojamas virimo laikas, pasirinkus HIGH režimą, - nuo 2 iki 4 valandų.

KEEP  WARM  režimas:  virimui  pasibaigus,  automa škai  įsijungs  prietaiso  šilumos  palaikymo  režimas.  Jis  apsaugo  maistą  nuo

pervirimo ir palaiko paruošto maisto šilumą iki serviravimo. Puikiai nka šeimoms, skuban ems žmonėms ir ki ems, kuriems svarbi

galimybė  lanksčiai  pasirink  pietų  ir  vakarienės  valandas.  Šis  nustatymas  neįkai na  maisto  pakankamai,  kad  ktų  jam  vir .

Naudokite jį k jau paruošto maisto šilumai palaiky .
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Atkreipkite dėmesį: naudodami lėto virimo funkciją, pripildykite puodą tarp 1/2 ir 2/3 žymų. Niekada nedėkite maisto virš MAX

žymos. 

Daugiafunkcio CSC051X prietaiso lėto virimo funkcija veikia šiek ek kitaip nei įprastų CROCK-POT puodų. Jei naudojate receptą,

pritaikytą panašaus dydžio CROCK-POT, su CSC051X gali tek  šiek ek pailgin  virimo laiką.

Lėto virimo funkcija
SLOW COOK funkcija nenaudoja slėgio virimui, tačiau virimo metu prietaise vis ek gali susidary  slėgis. Naudodami šią funkciją,

įsi kinkite, kad nustatyta atverta garų išleidimo vožtuvo padė s. Ši funkcija leis vir  ilgiau ir naudojant žemesnę temperatūrą, kad

paruoštas maistas būtų dar švelnesnės tekstūros ir skanesnis.

Padėkite prietaisą ant plokščio ir lygaus paviršiaus.

Padėkite virimo puodą ant kai nimo stovelio. Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę. Prietaisas supypsės. Įsižiebs ekranėlio

lemputė. Ekranėlyje pamatysite keturis brūkšnelius (- - - -).

1. Sudėkite maistą ir supilkite skys  į išimamą virimo puodą.

2. Uždėkite dang  ant puodo. Išlygiuokite  ir simbolius. Norėdami užrakin  dangtelį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę

iki  padė es.

3. Naudodami laikiklį pirštams, pasukite garų išleidimo vožtuvą iki atvertos padė es.

Atkreipkite dėmesį: nors ši funkcija nenaudoja slėgio virimui, virimo metu prietaise vis ek gali susidary  slėgis. Todėl svarbu palik

garų išleidimo vožtuvą atvertą.

4. Paspauskite SLOW COOKING mygtuką. Pareguliuokite virimo laiką ir slėgį.

Atkreipkite dėmesį: virimo rekomendacijų lentelė leis parink  geriausius laiko ir temperatūros nustatymus.

5. Paspauskite START/STOP. Prasidės laiko iki virimo pabaigos skaičiavimas.

6. Pasibaigus nustatytam virimo laikui,  prietaisas  supypsės.  Automa škai  įsijungs šilumos palaikymo režimas.  Ekranėlyje

matysite  nebe virimo laiką,  o  šilumos palaikymo trukmę (iki  4  val.),  kol  paspausite  START/STOP mygtuką.  Praėjus  4

valandoms šilumos palaikymo, prietaisas išsijungs. 

Patarimas: SLOW COOK nustatymus rasite virimo rekomendacijų lentelėje.

Dėmesio: pasirinkus lėto gaminimo režimą, prietaise gali susidary  daug garų. Nuimdami prietaiso dangtelį, naudokite virtuvines

pirš nes rankoms apsaugo .

Troškinimas
STEAM funkcija puikiai nka žuvies ir daržovių troškinimui. Naudojant STEAM režimą, iš anksto nustatomas didelis (HIGH) slėgis.

Troškindami naudokite troškinimo groteles.

Talpa: pasirinkus STEAM funkciją, maksimalus galimas skysčių tūris – po grotelėmis, taip, kad skys s neliestų maisto.

Atkreipkite dėmesį: prietaisas nevirs, naudodamas slėgį, į jį neįpylus skysčio. Įsi kinkite, kad išimame virimo puode yra bent 250 ml

skysčio.

Troškinimo funkcijos naudojimas
Padėkite prietaisą ant plokščio ir lygaus paviršiaus.

Padėkite virimo puodą ant kai nimo stovelio. Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę. Prietaisas supypsės. Įsižiebs ekranėlio

lemputė. Ekranėlyje pamatysite keturis brūkšnelius (- - - -).

1. Įpilkite 250 ml vandens į išimamo puodo apačią. Įstatykite troškinimo groteles. Įsi kinkite, kad vanduo nesiekia maisto.

2. Sudėkite maistą ant troškinimo grotelių.

3. Uždėkite dang  ant puodo. Norėdami užrakin  dangtelį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę iki  padė es.

4. Naudodami laikiklį pirštams, pasukite garų išleidimo vožtuvą iki užvertos padė es.

5. Paspauskite STEAM mygtuką. Pareguliuokite virimo laiką ir slėgį.

Atkreipkite dėmesį: virimo rekomendacijų lentelė leis parink  geriausius laiko ir temperatūros nustatymus.

6. Pasirinkę reikiamus nustatymus, paspauskite START/STOP.

7. Prieš  prasidedant  virimui,  prietaise  turi  susidary  slėgis.  Susidarant  slėgiui,  ekranėlyje  pamatysite  užrašą  „HEAT“.

Nepradės ei  laikmačiu nustatytas laikas. Susidarius pakankamam slėgiui, išnyks užrašas „HEAT“ ir pradės ei  laikma s.

8. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas pyptelės. Automa škai įsijungs šilumos palaikymo režimas. Ekranėlyje matysite

nebe virimo laiką, o šilumos palaikymo trukmę (iki  4 val.),  kol paspausite START/STOP mygtuką. Praėjus 4 valandoms

šilumos palaikymo, prietaisas išsijungs.

Patarimas: žr. troškinimo nustatymus virimo rekomendacijų lentelėje.
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Dėmesio:  pasirinkus  troškinimo  režimą,  prietaise  gali  susidary  daug  garų.  Nuimdami  prietaiso  dangtelį,  naudokite  virtuvines

pirš nes rankoms apsaugo .

Skrudinimo funkcijos naudojimas
Ši funkcija nenaudoja slėgio. Ji veikia panašiai kaip įpras nis virimo režimas, kuriam reikia sausos šilumos, taigi nereikės uždeng

puodo dangteliu. Pasirinkę šią funkciją, neuždėkite dangtelio.

Padėkite prietaisą ant plokščio ir lygaus paviršiaus.

Padėkite virimo puodą ant kai nimo stovelio. Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę. Prietaisas supypsės. Įsižiebs ekranėlio

lemputė. Ekranėlyje pamatysite keturis brūkšnelius (- - - -).

1. Pasirinkite BROWN/SAUTÉ funkciją. Jei reikia, pareguliuokite temperatūrą, spausdami + ir – mygtukus.

2. Paspauskite START/STOP.

3. Prietaisui šylant, ekranėlyje pamatysite užrašą „HEAT“. Prietaisui įkaitus iki nustatytos temperatūros, pradės ei  laikma s.

Naudodami plas kines žnyples, atsargiai sudėkite maistą į įkaitusį puodą. 

BROWN/SAUTÉ režimas gali bū  naudojamas šiems produktams gamin :

A. Apskrudinkite mėsą troškiniams ir  sriuboms. Jei pakepinsite mėsą, prieš ją apdorodami slėgiu ar lėtai  virdami,  ne k

suteiksite jai papildomo skonio, bet ir už krinsite jos sul ngumą bei tekstūros švelnumą.

B. Pakepinkite  svogūnus  ar  svogūnų,  morkų  ir  salierų  mišinį  bei  panašius  produktus,  dažnai  naudojamus lėtam virimui

pritaikytuose receptuose. Karamelizuo  svogūnai suteiks paruoš ems pa ekalams papildomo skonio.

Talpa: kai naudojate prietaisą kepinimui, kepinkite maistą nedidelėmis dalimis, kad ingredientai vienodai apskrustų.

Ryžių virimas
Virdami  ryžius,  naudokite  RICE/RISOTTO  funkciją.  Ji  nka  visų  rūšių  ryžiams,  įskaitant  ir  baltuosius  bei  ruduosius  ryžius.

RICE/RISOTTO funkcija naudoja slėgį, nes taip ryžiai išvirs greičiau

Talpa: kadangi ryžiai verdami išsiplečia, naudodami RICE/RISOTTO funkciją, nepilkite ryžių į puodą virš ½ ribos.

RICE/RISOTTO funkcijos naudojimas
Padėkite prietaisą ant plokščio ir lygaus paviršiaus.

Padėkite virimo puodą ant kai nimo stovelio. Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę. Prietaisas supypsės. Įsižiebs ekranėlio

lemputė. Ekranėlyje pamatysite keturis brūkšnelius (- - - -).

1. Pamatuokite pageidaujamą ryžių kiekį.

Atkreipkite dėmesį: 1 puodelis nevirtų baltųjų ryžių = 2 puodeliai virtų baltųjų ryžių (apy ksliai). 1 puodelis nevirtų rudųjų ryžių = 2

puodeliai virtų rudųjų ryžių (apy ksliai).

2. Suberkite pamatuotus ryžius į sietelį ir gerai perplaukite šaltu vandeniu. Plaukite tol, kol išbėgan s vanduo bus švarus.

Taip pašalinamas perteklinis krakmolas, taigi paruoš  ryžiai bus puresni ir nelips prie puodo. Perplovus ryžius, susidarys

mažiau krakmolingo vandens ir burbuliukų, atsirandančių aplink vožtuvo dangtelį ir ska nančių vandens purškimą iš garų

išleidimo vožtuvo.

3. Prieš padėdami puodą ant kai nimo stovelio, įsi kinkite, kad jis yra švarus ir sausas.

4. Sudėkite perplautus  ryžius  į  puodą.  Įpilkite  Jūsų receptui  reikalingą vandens kiekį.  Standar nis  santykis  –  1 puodelis

nevirtų ryžių : 1,5 puodelio vandens. Įsi kinkite, kad išimame puode yra bent 250 ml skysčio.

5. Uždėkite dangtelį ir jį užrakinkite, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę iki  padė es.

6. Naudodami laikiklį pirštams, pasukite garų išleidimo vožtuvą iki užvertos padė es.

7. Paspauskite RICE/RISOTTO mygtuką. Pareguliuokite virimo laiką ir slėgį.

Atkreipkite dėmesį: virimo rekomendacijų lentelė leis parink  geriausius laiko ir slėgio nustatymus.

8. Pasirinkę reikiamus nustatymus, paspauskite START/STOP.

9. Prieš  prasidedant  virimui,  prietaise  turi  susidary  slėgis.  Susidarant  slėgiui,  ekranėlyje  pamatysite  užrašą  „HEAT“.

Nepradės ei  laikmačiu nustatytas laikas. Susidarius pakankamam slėgiui, išnyks užrašas „HEAT“ ir pradės ei  laikma s.

10. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas pyptelės. Automa škai įsijungs šilumos palaikymo režimas. Ekranėlyje matysite

nebe virimo laiką, o šilumos palaikymo trukmę (iki  4 val.),  kol paspausite START/STOP mygtuką. Praėjus 4 valandoms

šilumos palaikymo, prietaisas išsijungs.

Patarimai:

1. Ilgai  nepalikite  ryžių  puode,  nustatę  šilumos  palaikymo  režimą,  nes  jie  išsausės  ir  suprastės  jų  kokybė.  Ryžiams

paserviruo  naudokite kartu parduodamą plas kinį šaukštą. Nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali apibraižy  nelipnų

paviršių.

8



2. Kadangi ryžiai gali bū  gana jautrūs slėgio pokyčiams, pasibaigus virimo laikui, palaukite, kol slėgis pasišalins natūraliai.

Nenaudokite greito slėgio sumažinimo metodo.

3. Standar nis santykis ryžių virimui – 1 puodelis nevirtų ryžių : 1,5 puodelio vandens. Įsi kinkite, kad išimame puode yra

bent 250 ml skysčio.

Dėmesio:  pasirinkus  šį  režimą,  prietaise  gali  susidary  daug  garų.  Nuimdami  prietaiso  dangtelį,  naudokite  virtuvines  pirš nes

rankoms apsaugo .

Nustatymų pakei mas
Virdami galėsite nesunkiai pakeis  prietaiso nustatymus.

Paspauskite START/STOP mygtuką ir pasirinkite naują virimo režimą. Ekranėlyje pamatysite naujus laikmačio nustatymus. Pradės

žybsė  pasirinkta funkcija. Nustatykite reikiamą laiką, slėgį ir/ar temperatūrą. Paspauskite START/STOP mygtuką. Prietaisas pradės

šil .

Virimo trukmės pakei mas. Norėdami pakeis  virimo laiką, prieš virimui prasidedant, spauskite + ir – mygtukus, prieš spustelėdami

START/STOP.  Spauskite  ir  atleiskite  mygtukus,  kad  lėtai  pakeistumėte  virimo  laiką.  Paspauskite  ir  palaikykite  mygtukus,  kad

nustatytas laikas pasikeistų greičiau. Jeigu nustatėte per aukštą temperatūrą ar per ilgą virimo laiką, paspauskite – mygtuką.

Slėgio  pakei mas.  Galite  pakeis  kai  kurių  virimo režimų naudojamą slėgį,  prieš  virimui  prasidedant,  paspausdami  PRESSURE

ADJUST mygtuką, prieš spustelėdami START/STOP.

Temperatūros  pakei mas.  Galite  pakeis  kai  kurių  virimo režimų temperatūrą,  prieš  virimui  prasidedant,  paspausdami  TEMP

ADJUST mygtuką, prieš spustelėdami START/STOP.

Valymas ir priežiūra
Valykite prietaisą, k jam esant atvėsusiam ir neprijungtam prie elektros lizdo. Prieš pradėdami valy  prietaisą, leiskite jam visiškai

atvės . Nenaudokite išimamo puodo ant kaitlenčių, mikrobangų krosnelėje ar orkaitėje. Naudokite jį k ant Crock-Pot® Express

Mul -Cooker  kai nimo  stovelio.  Plaukite  sandarinimo

žiedą ir dangtelį rankomis šiltu, muilinu vandeniu. Gerai

nusausinkite valytas dalis.

Puodo valymas

Nuimdami  puodą  nuo  kai nimo  stovelio,  visuomet

naudokite abi rankas ir kelkite jį esiai į viršų, priešingu

atveju  galite  apibraižy  išorines  puodo  detales  (žr.  3

pav.).

Jei  maistas  pridega  ar  prilimpa  prie  puodo paviršiaus,

įpilkite  į  puodą  karšto  muilino  vandens  ir  leiskite  jam

išmirk ,  prieš  pradėdami valy .  Pašalinkite  atkakliai  besilaikančius  nešvarumus gumine ar  nailonine mentele.  Jei  reikia  puodą

šveis , naudokite neėsdinan  valiklį ir nailoninį šepetėlį ar šveistuką.

Nors puodą galima plau  indaplovėje, rekomenduojame plau  jį rankomis, kad tausotumėte nelipnią puodo apdailą.

Jeigu ant puodo paviršiaus atsiranda baltų dėmelių, 30 minučių išmirkykite jį  acto ar citrinos sulčių bei šilto vandens mišinyje.

Perplaukite švariu vandeniu ir nusausinkite.

Atkreipkite dėmesį:  niekada nenaudokite  metalinių  įrankių  ar  valymo priemonių puodui valy ,  nes galite  subraižy  ir  pažeis

nelipnų jo paviršių.

Išorinės apdailos valymas

Nuvalykite išorinę kai nimo stovelio dalį sudrėkintu skudurėliu. Išdžiovinkite sausu skudurėliu. NENAUDOKITE ėsdinančių valiklių,

šveitukų ir cheminių medžiagų, galinčių pažeis  paviršių. Nevalykite baziniais valikliais. Naudokite k minkštą skudurėlį ir švelniai

veikian  valiklį. Nemerkite kai nimo stovelio, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

Kondensacijos rinkiklis 

Kaskart baigę naudo  prietaisą, ištuš nkite rinkiklyje susidariusį vandenį. Perplaukite rinkiklį šiltu, muilinu vandeniu.

Dangtelis ir sandarinimo tarpiklis

Kaskart  prieš  naudodami  prietaisą,  apžiūrėkite  tarpiklį.  Silikoninis  sandarinimo  tarpiklis,  esan s  vidinėje  dangtelio  dalyje,  gali

ilgainiui  nusidėvė . Jei reikia, išimkite tarpiklį  valymui. Plaukite rankomis, naudodami šiltą, muiliną vandenį. Gerai išdžiovinkite.

Įstatykite tarpiklį į dangtelį, prieš naudodami prietaisą. Padėkite dangtelį saugo  apverstą, nes taip pailginsite tarpiklio tarnavimo

trukmę. Priklausomai nuo naudojimo dažnumo, tarpiklį reikės keis  kas 1-2 metus. Norėdami įsigy  atsarginių dalių, kreipkitės į

Crock-Pot® klientų aptarnavimo centrą. 

Garų išleidimo vožtuvas

Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad garų išleidimo vožtuvas nėra užsikimšęs pašaliniais daiktais. Išimkite vožtuvą ir atsargiai

išvalykite. Prieš įstatydami jį atgal, įsi kinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.

Garų išleidimo vožtuvo dangtelis
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Garų  išleidimo  vožtuvo  dangtelis  yra  apa nėje  dangtelio  pusėje.  Prieš  naudodami  prietaisą,  įsi kinkite,  kad  dangtelis  nėra

užsikimšęs pašaliniais daiktais.  Norėdami jį išvaly , atsargiai  patraukdami nuimkite dangtelį  ir išvalykite šiltu, muilinu vandeniu.

Baigę valy , paspausdami įstatykite dangtelį atgal į vietą.

Plūdinis vožtuvas

Prieš naudodami prietaisą, atsargiai patraukite vožtuvą aukštyn ir žemyn 2-3 kartus, kad įsi kintumėte, jog jis nėra užsikimšęs 

pašaliniais daiktais.

Dangtelio užraktas

Prieš naudodami prietaisą, atsargiai spustelėkite užraktą,

kad įsi kintumėte, jog jis nėra užsikimšęs pašaliniais

daiktais.

Atkreipkite dėmesį:

1. Po išimamu virimo puodu, kai nimo stovelio

viduje, gali pradė  rink s kondensacija. Tai

visiškai normalu. Leiskite prietaisui atvės , tada

pašalinkite susidariusį vandenį virtuviniu

rankšluosčiu.

2. Prieš įdėdami sudedamąsias dalis (puodą, vožtuvus, tarpiklį ir pan.) atgal į prietaisą, įsi kinkite, kad jos yra visiškai sausos.

Trikdžių šalinimas
Problemos pas Problema Sprendimas

Energijos ekimas Prietaisas neįsijungia. Įsi kinkite, kad nkamai veikia rozetė, į kurią jungiate prietaisą.

Įsi kinkite, kad prietaisas yra įjungtas į rozetę.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Maisto paruošimas Maistas nepakankamai 

išviręs.

Įsi kinkite, kad parinkote nkamą virimo režimą.

Įsi kinkite, kad dangtelis yra nkamai uždėtas ir užrakintas, o garų 

išleidimo vožtuvas yra uždarytas.

Įsi kinkite, kad parinktas nkamas slėgis, temperatūra ir laikas pagal 

recepto nurodymus.

Įsi kinkite, kad nenutrūko elektros ekimas.

Įsi kinkite, kad puode yra pakankamai skysčių, kad susidarytų 

reikiamas slėgis ir garai. Verdant, naudojant slėgį, reikės įpil  bent 250

ml skysčių. Niekada nepilkite skysčių virš MAX ribos.

Maistas pervirė. Įsi kinkite, kad puodas yra bent ½ pilnas.

Įsi kinkite, kad parinktas nkamas slėgis, temperatūra ir laikas.

Programų nustatymas Ar galima nustaty  laikma  

su BROWN/SAUTÉ programa?

Kepinimas reikalauja daug dėmesio, todėl laikmačio nustatymas 

nebū nas. Tačiau jei pageidaujate, galite nustaty  laikma .

Ar galima pakeis  kepimo 

režimą, laiką ir temperatūrą, 

jau pradėjus kepimą?

Taip. Norėdami pakeis  prietaiso darbo režimą, paspauskite 

START/STOP ir reikiamą režimą. Pakeiskite virimo laiką ir temperatūrą. 

Dar kartą spustelėkite START/STOP. Laiką ir temperatūrą galėsite 

pakeis  bet kuriuo metu.

Virimas Ar galima naudo  virimo 

puodą ir dangtelį ant 

kaitlentės arba orkaitėje?

Puodas ir dangtelis nėra pritaiky  kepimui orkaitėje. Nenaudokite 

puodo ir dangčio kepimui ant kaitlentės ar orkaitėje.

Nutraukus virimą ir pakeitus 

slėgio nustatymus, prietaisas 

iš naujo pradeda šil .

Nutraukus virimo ciklą ir pradėjus naują, prietaiso ekranėlyje bus 

matomas užrašas „HEAT“, kol susidarys reikiamas slėgis.

Garai Iš prietaiso veržiasi garai. Prieš prietaise susidarant slėgiui, normalu, kad iš plūdinio vožtuvo 

veržiasi šiek ek garų. Jeigu garai veržiasi iš dangtelio, tai reiškia, kad 

dangtelis nebuvo nkamai uždarytas ir užrakintas.

Dangtelis Nepavyksta nuim  dangtelio. Prietaise susidarius slėgiui, apsauginis mechanizmas neleis dangteliui 

atsidary . Įsi kinkite, kad pašalinote slėgį, pasukdami garų išleidimo 

vožtuvą iki atvertos padė es. Žr. skil  apie slėgio sumažinimą.

Klaidų kodų lentelė

Klaidos pranešimas Sprendimas

Žybsi „CLOSE LID“ 

indikatoriaus lemputė
Įsi kinkite, kad dangtelis yra nkamai uždarytas ir užsuktas iki  padė es. Išlygiuokite  ir  

simbolius.

Užrašas „E1“ Nutrūks virimo ciklas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo 

centrą.
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Užrašas „E2“ Nutrūks virimo ciklas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo 

centrą.

Užrašas „E3“ Nutrūks virimo ciklas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai atvės . 

Prietaisui atvėsus, pa krinkite visas dangtelio dalis. Pasukite dangtelį iki  padė es. Įsi kinkite, kad 

garų išleidimo vožtuvu pasirinkta užverta padė s. Jeigu klaidos pranešimas pasikartoja, ištraukite 

prietaiso kištuką iš rozetės ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Užrašas „E4“ Nutrūks virimo ciklas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai atvės . 

Prietaisui atvėsus, pa krinkite virimo puodą, kad įsi kintumėte, jog jame yra pakankamai skysčio. Jei 

reikia, įpilkite dar skysčio (bent 250 ml). Įsi kinkite, kad iš puodo nesiveržia garai, tada uždėkite 

dangtelį atgal ant puodo. Pasukite dangtelį iki  padė es. Įsi kinkite, kad garų išleidimo vožtuvu 

pasirinkta užverta padė s. Pasirinkite slėginio virimo funkciją ir spustelėkite START/STOP.

Užrašas „E5“ Nutrūks virimo ciklas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai atvės . 

Prietaisui atvėsus, nuimkite dangtelį ir pa krinkite virimo puodą. Nenaudokite dangčio, kai renkatės 

BROWN/SAUTÉ funkciją. Naudodami SLOW COOK funkciją, įsi kinkite, kad garų išleidimo vožtuvas yra

atvertas, ir k tada pradėkite virimo ciklą.

Užrašas „E6“ Nutrūks virimo ciklas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai atvės . 

Prietaisui atvėsus, nuimkite dangtelį ir pa krinkite virimo puodą. Jei reikia, įpilkite skysčio. Įsi kinkite, 

kad išimame puode yra bent 250 ml skysčio. Jei naudojate slėginio virimo funkciją, įsi kinkite, kad 

nustatyta užverta garų išleidimo vožtuvo padė s.

Patarimai
Sužinokite, kaip geriausiai išnaudo  Crock-Pot® Express Mul -Cooker funkcines galimybes. Apsilankykite Crock-Pot® nklalapyje 

(www.crockpot.co.uk), kad rastumėte dar daugiau receptų ir patarimų.

Crock-Pot® Express leis Jums pagamin  daugybę gardžių pa ekalų, užkandžių ir desertų. Ingredientų paruošimo laikas gali šiek ek 

skir s, taigi nebijokite eksperimentuo , kad rastumėte Jums nkamiausią virimo laiką ir metodą.

1. Naudodami prietaisą, vadovaukitės naudotojo vadovo nurodymais.

2. Niekada nedėkite į prietaisą maisto virš MAX linijos.

3. Nepalikite nenaudojamo prietaiso įjungto į rozetę.

4. Įsi kinkite, kad veikian s prietaisas yra laikomas toliau nuo spintelių ir sienų.

5. Vidinis prietaiso puodas skirtas naudo  k su prietaisu. Nenaudokite jo ant kaitlentės, mikrobangų krosnelėje ar orkaitėje.

6. Kartu parduodamos troškinimo grotelės skirtos naudo  kartu su prietaisu. Jos neturėtų apgadin  puodo paviršiaus 

apdailos.

7. Nuimdami dangtelį, naudokite puodkėlę. Paėmę dangtelį už rankenėlės, kelkite jį tolyn nuo savęs, kad pasišalintų garai.

8. Jei nuimate puodą nuo kai nimo stovelio, statykite jį ant puodo laikiklio ar padėklo.

Lėto virimo patarimai
 Jei verdate lėtai, pirma naudokite BROWN/SAUTÉ funkciją, kuri leis Jums iš pradžių apskrudin  mėsą ir daržoves, bet 

paskui taip pat ir paruoš  padažus. Jei apkepinsite mėsą, prieš ją lėtai virdami, maistas bus sul ngesnis ir švelnesnės 

tekstūros. 

 Jei norite su rš n  troškinį virimo pabaigoje, pasirinkite BROWN/SAUTÉ funkciją ir įmaišykite nedidelį kiekį kukurūzų 

miltų su vandeniu. Maišykite, kol su rštės.

 Kai naudojate SLOW COOK funkciją, įsi kinkite, kad nustatyta atverta garų išleidimo vožtuvo pozicija.

 Kai naudojate SLOW COOK funkciją, prietaisas greitai neatgaus prarastos šilumos, taigi atkelkite dangtelį, k esant 

bū nybei arba jeigu taip parašyta recepte. Galite stebė  virimo eigą, greitai nuimdami dangtelį ir pa krindami pa ekalo 

būklę, tada vėl uždengdami dangtelį. Priklausomai nuo mėsos bei daržovių rūšies ir storio, virimo laikas gali skir s.

 Mėsa dažnai išverda greičiau nei šakniavaisinės daržovės. Todėl rekomenduojame supjausty  visas daržoves panašiais 

nedideliais gabaliukais. Mėsa gali bū  pjaustoma ir didesniais gabaliukais, nes kitaip suminkštėjusi ji gali pasiskirsty  į 

mažesnes dalis.

 Lėtas virimas sumažina garavimą, taigi skoniai ir kvapai išlieka ilgiau. Atsižvelkite į tai, kurdami savo receptus, nes gali bū ,

jog Jums reikės mažiau skysčio, nei verdant kitais metodais. 

Temperatūra Paskir s Receptų idėjos

Aukšta Ši parink s ks receptams, kuriems reikia 

trumpesnės virimo trukmės (4-6 val.).

Tinka padažams, čili troškiniui, bulvių ir sūrio 

pa ekalams, viš enos sparneliams ir mėsos 

kukuliams padaže.

Žema Ši parink s ks receptams, kuriems reikia 

ilgesnės virimo trukmės (virš 8 val.). Puikiai nka 

kietesnei mėsai.

Tinka kietesnei mėsai, mėsos troškinimui, 

sausoms pupelėms, sriuboms ir troškiniams.
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Techninė apžiūra
Pagamintas prietaisas a nka aukščiausius kokybės standartus. Prietaisas neturi detalių, kurias galėtų taisy  pats naudotojas. Jei 

prietaisas sugenda, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsi kinkite, kad buvo laikomasi instrukcijų nurodymų.

2. Įsi kinkite, kad neperdegė saugiklis.

3. Įsi kinkite, kad veikia elektros lizdas.

Jeigu prietaisas vis ek neveikia, grąžinkite jį į pirkimo vietą, kad jis būtų pakeistas nauju ar pataisytas. Norėdami grąžin  prietaisą:

1. Atsargiai supakuokite prietaisą (geriausia – originalioje pakuotėje). Įsi kinkite, kad prietaisas yra švarus.

2. Jei nepasibaigęs prietaiso garan nis laikotarpis, pridėkite prietaiso pirkimą įrodan  dokumentą (pvz. pirkimo čekį).

3. Nuneškite prietaisą į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Gamintojo garan ja

Išsaugokite pirkimo čekį, nes k taip galios prekės garan ja. Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja.

Prietaiso gedimui įvykus garan niu 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;

 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 šio prietaiso 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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Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


