
SPRAGĖSIŲ GAMINIMO APARATAS CECOTEC Fun & Taste 

CE03040
NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys
1. Matavimo šaukštas.
2. Dangtelis.
3. Kukurūzų ertmė.
4. Jungtukas.
5. Korpusas.

2. Saugumo taisyklės
Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo
arba perduo  jas ki ems prietaiso naudotojams.

 Įsi kinkite,  kad prietaiso naudojama elektros įtampa, nurodyta e ketėje,  sutampa su Jūsų namuose tekančios elektros
srovės įtampa.

 Nemerkite laido, kištuko ar viso korpuso į vandenį. Lieskite kištuką arba įjunkite prietaisą k sausomis rankomis.
DĖMESIO: jei prietaisas netyčia įkrito į vandenį, atjunkite kištuką iš el. nklo. Nelieskite vandens

 Reguliariai krinkite, ar laidas nėra pažeistas. Jeigu laidas ar kitos prietaiso dalys yra apgadintos, leiskite jas pataisy  ar
pakeis  naujomis įgaliotam klientų aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

 Nevyniokite, nesukite, netempkite prietaiso mai nimo laido. Saugokite jį nuo aštrių paviršių ir karščio šal nių. Nepalikite
laido kybo  ant stalo ar spintelės krašto. Neleiskite jam lies s prie įkaitusių paviršių. 

 Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs, yra sugedęs, pažeistas jo laidas ar kištukas. Kreipkitės į servisą.
 Prietaisas neskirtas naudo  su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo pulteliu.
 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Neuždenkite prietaiso ir nekraukite nieko ant jo viršaus.
 Išjunkite ir ištraukite prietaiso kištuką iš el. nklo prieš valymą. Traukite už kištuko, bet ne laido.
 Prietaisas skirtas k namų naudojimui. Nenaudokite komercinėms reikmėms ir lauke.
 Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų. Nenaudokite prietaiso, jei ne visos jo dalys nkamai pritvir ntos.
 Prietaisas  neskirtas  naudo s  vaikams  iki  8  metų.  Vyresni  vaikai  gali  naudo s  prietaisu  k  su  suaugusiųjų  priežiūra.

Neleiskite vaikams žais  su prietaisu ar jo valy . Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas naudojamas netoliese.
 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar reikiamų

žinių stokos, negali naudo s prietaisu.
 Laikykite prietaisą ant sauso, lygaus, stabilaus, kieto ir karščiui atsparaus paviršiaus.
 Nenaudokite prietaiso  šiomis sąlygomis:  padėto  ant  dujinės  ar  elektrinės  viryklės,  orkaitės  ar  netoli  atviros liepsnos;

padėto ant minkštų paviršių; lauke arba drėgnose vietose.
DĖMESIO: prietaiso paviršius naudojimo metu gali įkais .
ĮSPĖJIMAS: nepilkite į kukurūzų ertmę aliejaus.

 Neuždenkite veikiančio prietaiso. Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje. Neplaukite prietaiso indaplovėje.
 Pastebėjus dūmus ar prietaisui užsidegus, iškart atjunkite iš el. nklo lizdo.

3. Prieš pradedant naudo
1. Išimkite prietaisą iš dėžės ir nuimkite pakavimo medžiagas.
2. Įsi kinkite,  kad prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių ir kad visos prietaiso dalys ir priedai  yra geros būklės. Priešingu

atveju kreipkitės į CECOTEC įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Pilnai išvyniokite laidą ir pa krinkite, ar jis nepažeistas.
3. Nuvalykite ir nusausinkite prietaiso viršu nį dangtelį.
4. Pastatykite prietaisą ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso greta karščio šal nių ar atviros liepsnos,

drėgnoje aplinkoje.
5. Įkiškite kištuką į el. nklo lizdą.

DĖMESIO:  pirmojo naudojimo metu gali pasklis  specifinis kvapas ir nedidelis dūmų kiekis. Tai normalu ir atsiranda dėl
gamybos proceso metu naudojamo sutepimo. Už krinkite gerą ven liaciją, kol kvapas išsisklaidys.
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5. Naudojimas
1. Pripilkite matavimo šaukštą kukurūzų branduoliais (apie 60 g).
2. Supilkite kukurūzus į kukurūzų ertmę.
3. Padėkite matavimo šaukštą po dangteliu,
4. Pastatykite karščiui atsparų dubenėlį po popkornų išėjimo anga.
5. Įkiškite prietaiso kištuką į el. nklo lizdą. Įjunkite jungtuką į poziciją „I“. Prietaisas pradės veik .

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso be uždėto dangtelio ir matavimo šaukšto savo vietoje.
6. Neišimkite matavimo šaukšto ir nenuimkite dangtelio, kol prietaisas veikia.
7. Kai popkornai bus pagamin , pasukite jungtuką į poziciją „0“, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite prietaisui pilnai atvės .
8. Prietaisui atvėsus, pašalinkite iš ertmės likusius joje kukurūzų branduolius.

ĮSPĖJIMAS:  nedėkite  druskos,  cukraus,  aliejaus,  sviesto  ir  jokių kitų  maisto  medžiagų  ar  pagardų,  išskyrus  kukurūzų
branduolius. Norint įdė  druskos, padarykite tai atskiroje talpoje.
PATARIMAS: pašalinkite iš kukurūzų ertmės likusius joje kukurūzų branduolius prieš sekančios porcijos ruošimą.
PATARIMAS: naudokite k šviežius kukurūzų branduolius. A darius kukurūzų branduolių pakelį, jis turėtų bū  laikomas 
sandarioje pakuotėje šaldytuve.
DĖMESIO: leiskite prietaisui pilnai atvės  mažiausiai 10 min. po kiekvienos porcijos kukurūzų ruošimo.

6. Valymas ir priežiūra
 Prieš valydami prietaisą, įsi kinkite, kad jis išjungtas ir nėra įkraunamas. Leiskite prietaisui pilnai atvės  prieš jį valydami.
 Išorinio korpuso valymui naudokite minkštą drėgną šluostę ir nusausinkite sausa šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valymo

priemonių, ploviklių, švei klių, rūgščių, nes jos gali pažeis  prietaisą.
 Prietaiso vidų valykite k sausa minkšta šluoste. Neleiskite į prietaiso vidų patek  skysčiams ar drėgmei.
 Visos nuimamos prietaiso dalys valymo metu turi bū  nuimtos ir valomos atskirai šiltu vandeniu su muilu. Nusausinkite

prieš surinkdami dalis atgal. Reguliariai valykite prietaisą, kad už krintumėte efektyvų jo veikimą.

7. Techniniai parametrai
 Prietaiso numeris: 03040.
 Galia: 1200 W.
 Elektros srovė: 220-240 V, ~ 50/60 Hz.

8  . A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas    

 Pagal  2012/19/ES direktyvos dėl  elektros  ir  elektroninės  įrangos atliekų nuostatas,  draudžiama a tarnavusius  elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.

9. Garan ja
Norėdami atlik  garan nį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų bū  puikios išorinės būklės ir nkamai naudojamas pagal
instrukcijų nurodymus. Garan ja negalioja šiais atvejais:

 Prietaisą naudojant ne pagal paskir , nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant
vandenyje ar įmerkiant į ėsdinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;

 Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant ki ems nei įgalio ems asmenims;
 Natūraliai susidėvinčioms prietaiso dalims.

Ne nkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garan ja negalios.
Ap kus gedimą, rekomenduojame kreip s į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


