
 
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. 
 

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 įsigyjimo 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIETINI Ų BLYNŲ KEPTUVĖ 
Mod. 0677 

 

Naudojimo instrukcijos  
 
Mielas kliente, 
 
dėkojame, kad pasirinkote Cloer lietinių blynų keptuvę. 
Naudodamiesi šia keptuve, pagaminsite būtent tokius skanėstus, kokie ypač mėgiami Prancūzijoje - 
nedidelius, plonyčius, švelnius lietinius. Šie puikūs lietiniai tiks įvairioms progoms: romantiškai 
vakarienei, draugų susitikimui, šeimos šventėms, gimtadieniams ar priešpiečiams. Juos galite ruošti 
su saldžiu ar aštriu įdaru, valgyti karštus arba šaltus, suvyniotus ar sulankstytus – jie niekada 
neatsibos. 
Malonių gaminimo įspūdžių ir skanaus! 
 
Jūsų Cloer kompanija 
 

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.  
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
 
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 

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

www.krinona.lt 



• Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 
 

 
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 

 
• Prieš naudodami pirmą kartą, kepimo paviršių nuvalykite drėgna šluoste. 
• Prieš naudodami pirmą kartą, kepimo paviršių sutepkite riebalais.  
• Nevalgykite pačio pirmojo blyno. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 
 
• Blynų keptuvę naudokite tik su komplekte pateikta kontaktiniu pagrindu. 
• Kontaktiniu pagrindu naudotis negalima drėgnoje erdvėje. 
• Venkite vandens patekimo ant kontaktinio pagrindo. 
• Jei ant jo patektų vandens: 

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
- Kontaktinį pagrindą nusausinkite sausa, gerai drėgmę sugeriančia virtuvine šluoste. 
- Nusausinkite kontaktinio pagrindo paviršių. 
- Įkiškite kištuką. 

• Prašome atminti: veikimo metu prietaiso paviršius įkaista. Nelieskite kepimo paviršiaus, nes 
galite nusideginti. 

• Ši Cloer blynų keptuvė turi neprisvylantį paviršių, todėl paprastai nerekomenduojama jo 
sutepti riebalais. 

 
VEIKIMAS 

 
• Kontaktinį pagrindą padėkite ant lygaus, sauso paviršiaus. 
• Keptuvę padėkite ant kontaktinio pagrindo. 
• Įkiškite kištuką į elektros lizdą. 
• Keptuvę įjunkite paspaudę įjungimo jungiklį. 
• Dėmesio: dabar keptuvė tampa karšta. 
• Užsidegs raudona lemputė, rodanti, kad keptuvė kaista. 
• Po kelių minučių raudona lemputė užges. 
• Dabar lietinių keptuvė yra įkaitusi, galite pradėti kepti. 
• Lietinių tešlą įpilkite į kepimo paviršiaus formos indą. 
• Patarimas: Tešla turėtų būti paruošta mažiausiai valandą prieš kepimą. 
• Keptuvę nuimkite nuo kontaktinio paviršiaus. 
• Keptuvę paverskite taip, kad kepimo paviršius būtų nukreiptas žemyn. 
• Kepimo paviršių trims sekundėms panardinkite į indą su lietinių tešla. Nepanardinkite 

paviršiaus pernelyg giliai. 
• Lengvai pakraipykite keptuvę į šonus, kad visas paviršius pasidengtų tešla. 
• Patarimas: nelaikykite paviršiaus įmerkto tešloje ilgiau nei tris sekundes. Jei laikysite ilgiau 

nei tris sekundes, tešla neprilips prie kepimo paviršiaus. 
• Dabar prietaisą padėkite atgal ant kontaktinio paviršiaus. 
• Užsidegs raudona lemputė, reiškianti, kad lietiniai kepami. 
• Kai raudona lemputė užgesta, vadinasi, lietinis iškepė. Kad lietinis iškepė, taip pat galite 

pamatyti iš jo parudavimo ir nuo jo nebekylančių garų. 
• Nuimkite keptuvę nuo kontaktinio paviršiaus.  
• Apverskite keptuvę virš lėkštės, kad blynas nuslystų. 
• Jei lietinis prilimpa, atsargiai jį nuo paviršiaus atskirkite naudodami plastikinę ar medinę 

šakutę. 

• Apkepti kitos lietinio pusės nebereikia. 
• Iš karto galite kepti kitą blyną. 
• Patarimas: nenusiminkite, jei kepant pirmuosius lietinius jums kas nors nepasiseks. Reikia 

šiek tiek praktikos, kad įgustumėte naudotis šia lietinių keptuve. 
 

VALYMAS 
 

• Prieš valymą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Kol prietaisas dar šiltas, jam valyti naudokite popierinius rankšluosčius. 
• Tuomet prietaisą nuvalykite drėgna šluoste, tačiau niekada jo neplaukite po tekančiu vandeniu. 
• Tešlos likučius nuvalykite švelniu šepetėliu 
• Nenaudokite ėdančių valymo priemonių. 
• Saugokite prietaiso laidą ir kištuką nuo sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais. 
 
 

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 
 

Problema  Galima priežastis Sprendimas 

Lietiniai nėra apvalūs (o 
suplyšę, deformuoti). 

Kepimo paviršius ne visiškai 
padengiamas tešla. 

Užtikrinkite, kad visas 
kepimo paviršius būtų 
padengtas tešla. Po 
panardinimo į tešlą, keptuvę 
pasukiokite į šonus. 

Keptuvės paviršių 
panardinus į tešlą, ji 
neprilimpa. 

Tikriausiai paviršių tešloje 
laikėte per trumpai. 
 
Tešla pernelyg tiršta. 
 
Dubenyje yra per mažai tešlos. 

Paviršių panardinkite trims 
sekundėms. 
 
Tešlą praskieskite.  
 
Įpilkite daugiau tešlos. 

Iškepęs lietinis prilimpa prie 
kepimo paviršiaus. 

Tešla, kurioje yra aliejaus ar 
cukraus, gali lemti prilipimą. 

Pamėginkite naudoti mažiau 
aliejaus ar cukraus. 

Lietiniai skylėti arba per 
ploni. 

Tešla turi būti palaikoma prieš 
kepimą. 

Palaikykite ją apie valandą 
laiko. 

Blynai trūkinėja ir lūžinėja. Taip nutinka dėl cukraus. Į tešlą dėkite mažiau 
cukraus. 

Prietaisas neveikia. Jis neįjungtas į elektros tinklą. Įkiškite kištuką į lizdą. 
Prietaisas neįkaista. Neįjungtas rankenoje esantis 

įjungimo mygtukas. 
Paspauskite šį mygtuką. 

 
 

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. 


