
SĄLYGOS IR GARANTIJA 
 

Cloer užtikrina ribot ą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis 
instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. 
Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer 
nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija 
neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų. 
 
Garantinis periodas yra 2 metai, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis 
periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo. 
 
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir 
telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.  
 
Garantiją patvirtina originalus pirkimo kvitas , kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos 
adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo. 
 
Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl: 

- Netinkamo naudojimo. 
- Natūralaus susidėvėjimo. 
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t). 
- Netinkamų priedų naudojimo. 

 
Garantija bus atšaukta, jei: 

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams. 
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo. 
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas. 

 
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SKRUDINTUVAS 
 

Mod. 0331, 3210, 3211, 3310, 3519, 3710 
 

Naudojimo instrukcijos  
 
Mielas kliente, 
 
sveikiname įsigijus aukštos kokybės Cloer skrudintuvą, kurio technologijos ir funkcionalumas 
atitinka naujausius kūrimo standartus.  
Prieš pirmą kartą naudodami, susipažinkite su prietaisu ir perskaitykite visas instrukcijas. 
 
Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite itin patenkinti savo naujuoju Cloer kavinuku. 
 

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI 
 
• Šis elektrinis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose, o ne komerciniams tikslams. 
• Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer 

atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be 
to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas. 

• Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose 
sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa. 

• Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer 
centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus. 

• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite: 
- defekto atveju, 
- jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas, 
- prieš valymą. 

• Traukite kištuką, o ne laidą. 
• Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi. 
• Netraukite laido per aštrius objektų kampus. 
• Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / 

atviros ugnies). 
• Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. 
• Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais 

gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie 
prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.  

• Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu. 
• Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.) 
• Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.  
• Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.  
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
 
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 
• Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Šiaulių g. 50, Kaunas 
tel.: (8-37) 215104 

www.krinona.lt 



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
 
• Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. 
• Pirmą kartą naudojant iš prietaiso gali kilti nemalonus kvapas, todėl rekomenduojame pirmus 

kartus į skrudintuvą nedėti duonos, bet įjungti ir leisti paveikti galingiausiu režimu. Užtikrinkite 
tinkamą kambario ventiliaciją! 

 
SAUGUMO NURODYMAI 

 
• Niekada įjungto skrudintuvo nepalikite be priežiūros. 
• Laidas neturėtų kabėti ant aštrių kampų ar kraštų. 
• Niekada nekiškite pirštų į angas duonai. Į prietaisą niekada nedėkite plastikinių, metalinių ar 

pan. objektų. 
• Jei duonos riekė įstringa angoje, prietaisas automatiškai išsijungia. 
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite, kol prietaisas atvės, ir ištraukite užstrigusią 

duonos riekę. 
• Prietaiso nestatykite arti popierinių ar medžiaginių objektų. 
• Duona gali užsidegti. 
• Iš prietaiso į viršų kyla karštis. 
• Todėl prietaiso nestatykite po spintele, užuolaidomis ar kitais užsidegti galinčiais objektais. 
• Neuždenkite skrudinimo angų. 
• Prietaiso niekada nenaudokite be padėklo trupiniams. 
• Šiame prietaise negalima skrudinti džiūvėsėlių, traškios duonelės (duoniukų) ir panašių 

gaminių. 
• Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais. 
• Sausa duona apskrunda greičiau nei šviežia. 
• Apskrudimo valdymas leidžia nustatyti norimą apskrudimo lygį. 
• Jei pakėlimo svertas užstringa, prietaisas negali automatiškai išsijungti. Patikrinkite, ar svertas 

laisvai juda. 
• Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.  
 

VEIKIMAS 
 
• Įkiškite kištuką į elektros lizdą. 
• Į skrudinimo angas įdėkite po riekę forminės duonos. Riekės neturi būti per storos ar per 

plonos, kad neužstrigtų angose. 
• Nustatykite pageidaujamą apskrudimo lygį. Pirmiausia išmėginkite žemesnį lygį. Apskrudimas 

priklauso nuo skrudinamos duonos ir jos drėgnumo. 
• Prietaiso svertą nuleiskite žemyn, kol jis užsifiksuos. Prietaisas veikia. 
• Pastaba: jei prietaiso kištukas neįkištas į elektros lizdą, svertas neužsifiksuos vietoje, nes jis 

veikia elektromagnetiškai. 
• Bet kuriuo metu skrudinimą galima nutraukti: paspauskite „stop“ mygtuką. 
• Jei duonos riekė įstrigs angoje, prietaisas automatiškai išsijungs. 
• Leiskite prietaisui atvėsti, ištraukite kištuką iš lizdo ir atsargiai išimkite riekę iš angos. 

Nelieskite kaitinimo elementų. 
 
Mažiau nei keturių duonos riekių skrudinimas 
Skrudintuvas mod. 3710 buvo sukurtas skrudinti keturias duonos riekes. Apskrudimo lygiai 
nustatyti taip, kad vienu metu vienodai apskrudintų keturias riekes. Jei mažiau nei keturias riekes 
norėsite apskrudinti taip pat gražiai, turėsite atitinkamai pakeisti apskrudimo lygį ir pasirinkti 

žemesnį lygį. 
Jei skrudinsite tik dvi duonos riekes, jas dėkite į angų vidurį. Taip jos vienodai apskrus iš abiejų 
pusių. Jei norite skrudinti tik vieną riekę, turėkite omenyje, kad į prietaiso vidurį nukreipta riekės 
pusė gali apskrusti labiau, nei ta pusė, kuri nukreipta į prietaiso išorę. Taip nutinka dėl to, kad 
tuščios angos karštis nėra absorbuojamas, tad vidinė pusė gauna daugiau karščio. 
 
 

 
 4 riekės       3 riekės       2 riekės      1 riekė 
 
 
Integruotas padėklas bandelėms 
Šis padėklas vakarykštes bandeles padaro šviežias ir traškias. 
• Iškelkite priedą nuo skrudintuvo paviršiaus. Ant jo galite dėti bandeles ir skrudinti abi puses. 
• Apskrudimo valdymo ratuką nustatykite ties apskrudimo lygiu tarp 2 ir 3. 
• Pasinaudoję padėklu, jį vėl sulankstykite į vietą. 
 

VALYMAS 
 

• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Leiskite prietaisui atvėsti. 
• Prietaisą valykite drėgna šluoste, tačiau niekada nepakiškite po tekančiu vandeniu. 

Nenaudokite jokių ėdančių valymo priemonių. Kaitinimo elementai negali liestis su aštriais 
daiktais (peiliu, šakute ir pan.). 

• Trupiniai krenta į specialų padėklą. Jį ištraukite, išvalykite ir įdėkite į vietą. Prieš išimdami 
padėklą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti. 

 
APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS 

 
Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti 
popierines ir plastikines pakuotės dalis. 

 
DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. 
 

 

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas 
naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo 
įmone dėl papildomos informacijos. 
 

APTARNAVIMO CENTRAS 
 

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. 
 
Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo. 

 


