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VAFLIŲ KEPTUVĖ CLO-1431

Naudotojo vadovas

Įžanga
Gerbiamas pirkėjau, įsigydamas Cloer vaflių keptuvę, pasirinkote aukštos kokybės prietaisą, kurio
funkcionalumas ir technologinis pažangumas atitinka moderniausius standartus.
Prieš pradėdami naudoti keptuvę, susipažinkite su prietaiso veikimo principais ir atidžiai perskaitykite
naudotojo vadovą.
Linkime daug malonių akimirkų su Jūsų naująja Cloer vaflių keptuve!

Prietaiso dalys

Indikatoriaus lemputės (raudona, žalia)

Kepimo intensyvumo reguliavimo rankenėlė

Bendrosios saugumo taisyklės

• Šis prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir tik nekomercinėms reikmėms.
• Cloer firmos elektroniniai prietaisai turi būti taisomi tik Cloer įgaliotų meistrų ar Cloer klientų techninio aptarnavimo
centre. Netinkamai pataisyti ir toliau naudojami prietaisai gali sukelti grėsmę naudotojo sveikatai bei gyvybei. Prietaisą
taisant kitiems nei paminėti asmenims, negalioja prietaiso garantija.

• Prietaisą junkite tik į įprastas namuose esančias rozetes. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, įsitinkite, kad ant
prietaiso nurodyta palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.

• Prietaisas turi laidą su „Y“ tipo į rozetę jungiamu kištuku. Keptuvės laidą pažeidus, leiskite jį pakeisti Cloer firmos
atstovams, firmos techninio aptarnavimo centrui ar kitam patyrusiam specialistui – taip išvengsite pavojaus savo
sveikatai.

• Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:
- pastebėję gedimą ar defektą;
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- ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso;
- prieš prietaisą valydami.

• Norėdami ištraukti prietaiso laidą iš rozetės, netraukite už paties laido – traukite laikydami kištuką.
• Per daug neištempkite prietaiso laido, kad keptuvė neapvirstų.
• Nevyniokite laido aplink aštrias detales.
• Nekelkite ir neneškite keptuvės, laikydami už prietaiso laido. Saugokite laidą nuo liepsnos ir karščio (elektrinės viryklės
arba atviros ugnies).

• Maži vaikai nepajėgūs suvokti grėsmių, galinčių kilti netinkamai naudojant buitinę techniką. Taigi niekuomet neleiskite
jiems žaisti su elektriniais prietaisais.

• Vaikai, sutrikusių fizinių, jutiminių bei protinių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems trūksta žinių ir/ar patirties
naudojantis panašiais prietaisais, keptuve naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų, prieš tai
tinkamai apmokyti ir gerai suvokdami grėsmes, kylančias prietaisu naudojantis.

• Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Saugokite prietaisą nuo drėgmės (lietaus, tyškančio vandens).
• Baigę naudotis keptuve ir prieš ją valydami, leiskite prietaisui atvėsti.
• Nemerkite prietaiso korpuso į vandenį.
• Naudodamiesi keptuve, kartu nenaudokite išorinio laikmačio ar atskiros nuotolinio valdymo sistemos.

Paruošimas naudoti
● Nuimkite visus pakuotės elementus ir, jei reikia, lipdukus, bet ne prietaiso etiketę.
● Pastatykite keptuvę ant sauso, neslidaus ir lygaus pagrindo.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
• Prieš pirmąkart naudodami keptuvę, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles.
• Drėgna šluoste nuvalykite kepimo paviršius.
• Kepimo paviršių patepkite riebalais. Tai būtina tik kepant patį pirmą kartą – kepimo paviršius pagamintas iš teflono,
kuris neleis tešlai prilipti.

• Tam naudokite sviestą arba margariną, bet ne aliejų.
• Pirmųjų pagamintų vaflių nevartokite maistui.

Saugaus prietaiso naudojimo instrukcijos
Kepimo paviršiai yra labai karšti. Stenkitės jų neliesti, kad nenudegtumėte!
• Niekada nepalikite įjungtos keptuvės be priežiūros.
• Būkite atidūs – nenaudokite prietaiso greta popierinių, medžiaginių ar kitų degių daiktų.
• Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
• Nekiškite pirštų į veikiantį prietaisą.
• Kad išimdami vaflius nesubraižytumėte tefloninio keptuvės paviršiaus, naudokite tik medinius ar karščiui atsparius
plastikinius įrankius.

Keptuvės įjungimas
• Visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
• Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

Dėmesio! Prietaisas pradės kaisti.
• Prieš kepdami vaflius, leiskite keptuvei sušilti. Užverkite dangtelį ir palikite ją kaisti 5 minutėms.
• Keptuvę įkaitinsite taip:

- Pasirinkite vidutinę rankenėlės padėtį.
- Užsidegs raudona indikatoriaus lemputė.
- Keletą minučių degs raudona švieselė; ją pakeitus žaliai, galėsite pradėti kepti vaflius.

Vaflių kepimas
• Miltuotomis rankomis paskirstykite tešlą į 9 nedidelius (maždaug graikinio riešuto dydžio) tešlos gumulėlius.
• Sudėkite tešlos gabalėlius ant kepimo paviršiaus.
• Įjunkite prietaisą ir tvirtai spustelėkite dangtelį žemyn, kad tešla tolygiai pasiskirstytų formelėse.
• Užvėrus dangtelį, turėtų netrukus užsižiebti raudona švieselė. Jei prietaisas jau buvo paliktas atidarytas ilgesnį laiką,
gali būti, kad raudona lemputė užsidegs ir anksčiau.
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• Vafliams baigus kepti, užsižiebs žalia indikatoriaus lemputė. Siūlome vafliams iškepus tuoj pat juos ištraukti iš
keptuvės.
• Jei vafliai nepakankamai iškepę, nustatykite kepimo intensyvumo rankenėlę ant didesnio rodmens; jei vafliai
pernelyg tamsūs, pasirinkite mažesnę vertę.
• Iškepę pirmuosius vaflius, išsyk pamatysite, jei suformuoti tešlos rutuliukai buvo per dideli ar per maži.
• Netrukus suprasite, kokio dydžio tešlos gumulėlius paruošti.

Nurodymai
• Gaminant vaflius pagal žemiau pateiktus receptus, kepimo paviršių riebalais tepti nereikia.
• Prietaisas skirtas naudoti namuose iki 2-3 valandų per dieną. Tuomet būtina gerai jį išvalyti. Prietaiso
negalima naudoti ilgiau nei nurodyta ar komercinėms reikmėms.
• Išimdami vaflius iš keptuvės, nenaudokite aštrių įrankių (pvz. metalinių šakučių ar peilių).Galite pažeisti
tefloninį kepimo paviršių.

Valymas
• Prieš keptuvę valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
• Popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dar šiltą keptuvę.
• Minkštu šepetėliu išvalykite tešlos liekanas.
• Niekada valymui nenaudokite aštrių šepetėlių ar stiprių valiklių.
• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
• Baigę valyti, suvyniokite prietaiso laidą.

Paprastas vaflių receptas
Ingredientai:
60-70 g sviesto, 125 g cukraus, 2 kiaušiniai, 1 arbatinis šaukštelis cinamono, pusė citrinos žievelės, 200-250 g miltų.
Paruošimas:
Maišykite sviestą, cukrų ir kiaušinius, kol gautas vientisas mišinys primins kremą. Pamažu supilkite miltus ir likusius
ingredientus. Jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens.
Svarbu: gauta tešla turi būti gan tiršta ir standi, kad iš jos galėtumėte formuoti rutuliukus vaflių kepimui.

Vafliai su marcipanu ir šokoladu
Ingredientai:

85 g sviesto, 85 g cukraus, 2 kiaušinio tryniai, 40–50 g marcipano, 1 žiupsnis trintų gvazdikėlių, 20 g cinamono, 35 g
tarkuoto šokolado, 200 – 250 g miltų.
Paruošimas:
Toks pats, kaip „Paprastame vaflių recepte“.

Vafliai su migdolo riešutais
Ingredientai:
125 g sviesto, 125 g cukraus, 2 kiaušiniai, 1 arbatinis šaukštelis cinamono, 125 g trintų migdolų, 200-250 g miltų, tarkuota
pusės citrinos žievelė.
Paruošimas:
Toks pats, kaip „Paprastame vaflių recepte“.

Trikdžių šalinimas (problema / galima priežastis / sprendimas)
Problema Galima priežastis Sprendimas

Prietaisas neveikia Prietaisas neįjungtas į elektros lizdą Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą
Iškepti vafliai per tamsūs Nustatyta per aukšta kepimo

temperatūra
Rankenėle nustatykite termostatą ant

mažesnio rodmens
Vafliai nepakankamai iškepę Nustatyta per žema kepimo

temperatūra
Rankenėle nustatykite termostatą ant

didesnio rodmens
Tešla prilimpa prie kepimo

paviršių
Naudojami skirtingų temperatūrų

ingredientai
Visi ingredientai turėtų būti vienodos

kambario temperatūros
Naudojami netinkami riebalai Naudokite tik kepimui tinkamus riebalus
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Aplinkai nekenksmingas prietaiso išmetimas
Prietaiso transportavimui skirta pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų. Tikimės, kad tinkamai
perdirbsite pakuotei panaudotus kartono/popieriaus ir plastikinius elementus.
DĖMESIO! Draudžiama elektrinius prietaisus mesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Net ir pasenusiuose ar sugedusiuose elektriniuose prietaisuose yra perdirbimui tinkamų detalių. Prietaisu
atsikratykite tam skirtose perdirbimo įmonėse ar buitinės technikos surinkimo punktuose. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimo centras
Sugedus Jūsų Cloer buit ine i technika i , si ūlome kre ipt is į prekybos agent ą ar Cloer kl ient ų
aptarnav imo centr ą.
Cloer elektr inia i pr ietai sai gaminami la ikant is Europos Sąjungos nurodymų ir saugumo normatyvų.

Garantijos sąlygos
Cloer suteikia šiam prietaisui gamintojo ribotos atsakomybės garantiją su sąlyga, kad prietaisas naudojamas tik
asmeninėms reikmėms. Aptikus medžiagos ar gamybos defektų, kompanija įsipareigoja nemokamai pakeisti
prietaisą nauju, bet tik jei prietaisu naudojamasi atsargiai ir laikantis instrukcijose aprašytų nurodymų. Prietaiso
taisymas atliekamas pataisant ar pakeičiant prastai veikiančias detales. Pakeistos dalys automatiškai tampa Cloer
firmos nuosavybe. Papildomi pareiškimai, ypač dėl žalos atlyginimo, netenkinami.
Ši garantija nekeičia ir nepažeidžia pirkėjo prekių įsigijimo teisių, nustatytų pirkimo šalyje. Produktui suteikiama
2 metų garantija, skaičiuojant nuo produkto pirmo pardavimo datos. Šis laikotarpis nepratęsiamas,
nepradedamas skaičiuoti iš naujo ir kitaip nekeičiamas, nepaisant vėliau įvykusio produkto perpardavimo,
taisymo ar pakeitimo nauju.
Ši garantija pirkėjui suteikiama per mažmenininką. Norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės tiesiai į prekybos
agentą.
Jei kyla klausimų, susijusių su Cloer produkcija, kreipkitės į Cloer buitinės technikos importuotoją savo šalyje.
Kad galiotų prekės garantija, privalote pateikti pirkimo čekio originalą su pirkimo data ir prekę pardavusios
įmonės adresu. Nepateikus pirkimo čekio, taisymas bus atliktas pirkėjo išlaidomis, pirkėjo iš anksto neatsiklausus.

Garantija nepadengia taisymo išlaidų šiais atvejais:
• jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas,
• kai prietaisas normaliai susidėvi intensyviai naudojant,
• įvykus gedimams dėl išorinių poveikių (pvz. netinkamo transportavimo, kratymo, didelio karščio,

rūgščių ir t.t.),
• nepakankamai dažnai valant nuosėdas*,
• naudojant netinkamus priedus.
Garantija negalioja, jei:
• prietaisas naudojamas komercinėms reikmėms,
• prietaisas išrenkamas, atidarinėjamas ar keičiamas be aptarnavimo centro žinios,
• prietaisą taiso ne specialistai ar klientų aptarnavimo centro paskirti asmenys.
Garantija taip pat negalioja keičiamoms detalėms, kurios įprastai sudyla prietaisą naudojant.

* tik elektriniams virduliams / kavavirėms / arbatinukams.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


