
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. 
Garantiją Jums suteikia prekybininkas. Norėdami kreiptis dėl garantijos, tiesiogiai susisiekite su savo 
prekybininku . 
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono 
numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de. Taip pat galite rašyti elektroninį 
laišką: service-uk@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. 
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Naudojimo instrukcijos  

Mielas kliente, 
Įsigydamas Cloer bandelių kepimo krosnelę, Jūs pasirinkote aukštos kokybės moderniausią produktą 
technologijos ir funkcionalumo atžvilgiu. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite 
visas instrukcijas. 
Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite labai patenkintas naująja bandelių kepimo krosnele. 
 

PRIETAISO IR JO DALIŲ APRAŠYMAS 
1. Dangtis 
2. Nuimamos kepimo grotelės 
3. Laikmatis su garsiniu signalu 
4. Įjungimo / išjungimo lemputė 
5. Padėklas trupiniams 
6. Vieta laido suvyniojimui (prietaiso apačioje) 
 

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.  
• Neįmerkite prietaiso į vandenį. 
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 
• Bandelių kepimo krosnelę padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 
• Kištuką įkiškite į sieninį elektros lizdą. 
 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Šiaulių g. 50, Kaunas 
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
• Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 
• Pirmą kartą prietaisu naudokitės be maisto produktų. 
• Laikmatį nustatykite ties padėtimi 5. 
• Pirmus kartus naudojant prietaisą, iš jo gali kilti nemalonus kvapas, tačiau tai normalu. Kvapus 

sukelia techninės prietaiso savybės, jie nepakenks kepimo rezultatams ir prietaiso veikimui. 
• Po naudojimo, leiskite prietaisui visiškai atvėsti. 
• Prietaisą nuvalykite drėgna šluoste. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 

 Dėmesio! Karšti paviršiai. Pavojus nusideginti. 

 Atsargiai! Kepiniai gali nudeginti, nes jie skleidžia didelį karštį. Niekada nesinaudokite 
prietaisu greta užuolaidų, kitų degių objektų, lentynose ar po spintele. Į krosnelę nedėkite 
kepimo popieriaus ar kitokių degių medžiagų. 
• Į prietaisą nedėkite indų. 
• Kepimo grotelės labai įkaista. Nedėkite jų ant karščiui neatsparaus paviršiaus. 
• Patarimas: groteles dėkite ant medinės lentelės. 
• Ant grotelių kepamus produktus paskirstykite tolygiai. Kepiniai neturi liesti metalinių prietaiso 

dalių jo viduje. 
• Prieš perkeldami į kitą vietą ar valydami, leiskite prietaisui atvėsti. 
 

VEIKIMAS 
• Atidarykite prietaiso dangtį. 
• Ant kepimo grotelių padėkite kepinius. 
• Uždarykite dangtį. 
• Laikmatį nustatykite ties norima padėtimi. 

 Dėmesio! Dabar prietaisas tampa labai karštas. 
• Kai tik nustatysite laikmatį, užsidegs lemputė. Laikmatis pradeda skleisti tiksėjimo garsą. 
• Po to, kai nustatytas laikas praėjo: 

- suskamba skambutis, 
- prietaisas automatiškai išsijungia, 
- lemputė išsijungia. 

• Atidarykite dangtį (naudokitės nuo karščio izoliuota rankena). 
• Išimkite kepimo groteles su kepiniais. 
• Dabar vėl galite naudotis prietaisu. Pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus. 

 DĖMESIO! Niekada plikomis rankomis nelieskite prietaiso išorės. Pavojus nusideginti. 
Prietaisą laikykite tik už karš čiui atsparios rankenos. 
 
Pastabos apie energijos taupymą 
Naudodami šį prietaisą, padedate saugoti aplinką. Bandelių kepimo krosnelė taupo elektros energiją. 
Įprasta elektrinė orkaitė apytiksliai išnaudoja 2500 vatų energijos veikdama įprastai ir 5000 vatų 
energijos, kai naudojamas grilio režimas. Galime palyginti: kepimas (pvz., sušaldytos bandelės 
atšildymas ir iškepimas) elektrinėje orkaitėje trunka apie 25 min. (įskaitant įkaitinimą). Energijos 
sunaudojimas bus apie 800 vatų. Tokius pačius rezultatus su bandelių kepimo krosnele galima 
pasiekti per perpus trumpesnį laiką, sunaudojant vos 50 vatų. Tai yra 16 kartų mažiau energijos, tad 
sutaupote iki 90 % ir daugiau! 
 

 

NAUDINGI PATARIMAI 
Cloer bandelių kepimo krosnelė tinkama bandelių pašildymui, pusiau iškeptų gaminių kepimui ir 
papuošimų ar garnyrų ištirpinimui. Netgi stipriai užšaldyti kepiniai per keletą minučių tampa švieži ir 
traškūs.  
Mūsų patarimas: kepimo laikas lemia kepinio apskrudimą. Iš pradžių turėtumėte nustatyti trumpesnį 
kepimo laiką. Jei reikia, vėliau laiką galite pratęsti. 
Pastaba: patirtis atšildant, kepant ar lydant ingridientus elektrinėje orkaitėje ne visada gali būti 
taikoma šiai krosnelei. Tas pat taikytina kepimo ar atšildymo laikui, kuris nurodytas produktų 
pakuotėje. 
Atšildymas 
Drėgmės kiekis yra lemiamas veiksnys sėkmingai atšildant kepinius. Todėl juos turėtumėte laikyti 
hermetiškame plastikiniame maišelyje ar kitame oro nepraleidžiančiame inde. Tai padeda išlaikyti 
drėgmę. Jei tokiu būdu laikytas bandeles atšildysite krosnelėje, jos bus tokios šviežios, lyg ką tik 
iškeptos. Dienos senumo bandeles, prancūziškus ragelius ar batoną padėkite ant grotelių savo 
krosnelėje. Priklausomai nuo pageidaujamo apskrudimo, laikmatį nustatykite ties 3 ar 4. Jei produktus 
šiek tiek sudrėkinsite drėgnu rankšluosčiu, rezultatai bus geresni. Produktus iš krosnelės išimkite iš 
karto, kai prietaisas išsijungs. Kitu atveju dėl karščio jie gali perdžiūti.  
Kepimo užbaigimas 
Pusiau iškeptų kepinių baigimas kepti krosnelėje yra greitas ir energiją taupantis būdas. Laikmatį 
nustatykite ties 5 ar 6. Nepamirškite, kad skirtingų gamintojų pusiau iškeptiems gaminiams gali 
prireikti skirtingo kepimo laiko. 
Sūrio lydymas 
Krosnelę galite naudoti sūrio ištirpdymui ant sumuštinių. Juos padėkite ant kepimo grotelių ir 
nustatykite laikmatį. Pasirūpinkite, kad ingridientai nekristų ant prietaiso kraštų. Prietaiso viduje 
temperatūra pasiekia 250-270º C, todėl įsitikinkite, kad ištirpęs sūris nekris ant apsauginio kaitinimo 
elementų dangtelio. Dėl šios priežasties tarp sumuštinių ir kepimo grotelių padėkite lakštą folijos. 
 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
ATSARGIAI! 
• Prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Pirmiausia leiskite prietaisui atvėsti. 
• Prietaisą valykite drėgna šluoste, bet niekada nekiškite po tekančiu vandeniu. 
• Nenaudokite braižančių ar ėdančių valymo priemonių. 
• Nuimamos dalys (ir tik jos!) gali būti plaunamos indaplovėje. 
• Trupiniai surenkami specialiame padėkle. Jo rankena yra kairėje korpuso pusėje. 
• Atsargiai ištraukite padėklą, jį išvalykite ir įstumkite atgal. 
Patarimas: kad valymo procesas būtų paprastesnis, ant grotelių ir po kepamais produktais patieskite 
aliuminio folijos. 
 

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. 


