
XXL SKRUDINTUVAS CLOER CLO3579
NAUDOTOJO VADOVAS

220-240 V ~ 1500-1800 W

Funkcijos

Saugumo perspėjimai
 Prietaisas  skirtas  naudo  namuose  ir

vietose,  kur  galėtų  bū  panašiai

pritaikomas, pvz.:

o Parduotuvėse, biuruose ir  kitose

darbui  pritaikytose  vietose

įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;

o Ūkiniuose pastatuose;

o Viešbučių,  motelių  ir  panašių

apgyvendinimo  įstaigų  svečiams

aptarnau ;

o „Bed  and  Breakfast“  po

apgyvendinimo įstaigose.

 Leiskite sugedusius CLOER prietaisus taisy

k  įgalio ems  CLOER  atstovams  arba

CLOER  klientų  aptarnavimo  centro

specialistams.  Ne nkamai  pataisy

prietaisai  gali  pradė  kel  grėsmę  juos

naudojančių asmenų sveikatai, be to, tokiu

atveju nebegalios gamintojo garan ja.

 Junkite prietaisą k į įprastą sieninę rozetę.

Įsi kinkite,  kad prietaiso e ketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose ekiamos

elektros srovės įtampa.

 Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam

specialistui, nes k taip išvengsite pavojaus sveikatai.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:

o Jeigu pastebėjote gedimą;

o Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso;

o Prieš prietaisą valydami.

 Traukite laikydami už kištuko, o ne pa es laido.

 Įsi kinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirs .

 Neleiskite prietaiso laidui kybo  ant aštrių stalo kampų.  Nenaudokite laido prietaisui nešio  ir saugokite jį nuo karščio

(viryklės ar atviros ugnies).

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky  ar prižiūrimi už juos atsakingo

žmogaus. Šie asmenys turėtų gerai suvok  grėsmes, galinčias kil  naudojan s prietaisu. 
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 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Neleiskite vaikams savarankiškai valy  ir taisy  prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore.

 Saugokite prietaisą nuo drėgmės (besitaškančio vandens ar lietaus).

 Prieš valydami prietaisą ar padėdami jį saugo , leiskite jam visiškai atvės .

 Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

 Skrudinama duona gali pradė  svil , todėl nenaudokite skrudintuvo netoli ar po nesunkiai užsidegančiomis medžiagomis,

pvz. užuolaidomis.

 Reguliariai pašalinkite skrudintuve susikaupusius trupinius, ištraukdami ir išvalydami trupinių padėklą. 

 Nemerkite prietaiso į vandenį.

 Prieš valydami prietaisą, žr. instrukcijų skil  „Valymas“.

 Atkreipkite dėmesį: būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, kai išimate skrebučius iš angų, mažesnių nei 85 mm.

Paruošimas naudo  / prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, a džiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.

 Pašalinkite visus pakuotės elementus ir lipdukus, išskyrus e ketę su prietaiso techniniais duomenimis.

 Padėkite skrudintuvą ant sauso, neslidaus, lygaus paviršiaus.

 Naudodami prietaisą pirmą kartą, galite pajus  specifinį kvapą. Gerai išvėdinkite patalpas. Naudodami prietaisą pirmus

tris kartus, nesirinkite didžiausio skrudinimo intensyvumo.

Saugaus naudojimo patarimai
Prietaisas a nka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.

Prietaisas skirtas naudo  k uždarose patalpose.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto ar aštrių kampų.

 Nekiškite pirštų į skrudinimo angas.

 DĖMESIO! Prietaisu teka elektra.  Nekiškite į skrudintuvą pirštų ir pašalinių daiktų, ypač metalinių įrankių (šakučių, šaukštų

ir pan.), nes gali nukrės  elektros srovė!

 Skrudinamai duonai įstrigus prietaise, jis automa škai išsijungs. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui

atvės , tada išimkite įstrigusią duoną iš prietaiso.

 Užstrigus skrudintuvo rankenėlei, negalėsite automa škai jo išjung . Įsi kinkite, kad rankenėlė nėra užstrigusi ir laisvai

juda. 

 Nelaikykite prietaiso po spintelėmis, užuolaidomis ar kitais lengvai užsidegančiais popieriniais ir medžiaginiais daiktais, nes

iš prietaiso į viršų kyla karš  garai.

 Niekada neuždenkite skrudinimo angų.

 Nenaudokite skrudintuvo, neįdėję į jį trupinių padėklo.

 Prietaisas ne nka džiūvėsėliams, duonos traškučiams ir pan. skrudin .

 Neleiskite laidui lies s prie įkaitusių prietaiso vietų.

 Sausesnė duona  skrunda greičiau  nei  šviežia.  Skrudinimo intensyvumo valdiklis  leidžia  pasirink  duonos  apskrudimo

intensyvumą.

 Jeigu skrudinate k vieną riekelę batono, rinkitės nedidelį skrudinimo intensyvumą.

 Naudokite pašildymo funkciją, kai skrudinate senesnę duoną ar anksčiau padarytą skrebu .

 Nepalikite prietaiso gulė  ant šono.

Paruošimas naudo  ir naudojimas
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 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Sudėkite  duoną  ar  batoną  į  skrudinimo  angas.  Neskrudinkite  pernelyg  storų  ar  didelių  riekelių,  kad  jos  neįstrigtų

skrudintuve. Maksimalus leidžiamas dydis – 12 cm x 12 cm.

 Nustatykite reikiamą skrudinimo intensyvumą.

 Galite naudo  skrudinimo indikatoriaus funkciją, kad skrudindami pa krintumėte skrudinimo lygį.

 Pirmiausia  rinkitės  nedidelį  skrudinimo  intensyvumą,  nes  apskrudimas  priklauso  nuo  duonos  ar  batono  rūšies  ir

drėgnumo.

 Žemyn paspauskite skrudinimo rankenėlę taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų. Skrudintuvas pradės veik .

 Atkreipkite  dėmesį:  jeigu  skrudintuvas  neįjungtas  į  rozetę,  rankenėlė  neužsifiksuos,  nes  suveiks  elektromagne nės

apsaugos mechanizmas.

 Galite bet kada nutrauk  skrudinimą, paspausdami STOP mygtuką.

 Prietaise  įstrigus  skrudinamos  duonos  riekelei,  skrudintuvas  automa škai  išsijungs.  Tokiu  atveju  ištraukite  prietaiso

kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės . Tada atsargiai išimkite įstrigusią duoną iš prietaiso, neliesdami kai nimo

elementų.

 Patarimas: dėkite skrudinamą duoną į vidurinę skrudinimo angų dalį, kad ji tolygiai apskrustų.

A rpinimo mygtukas

 Paspausdami a rpinimo mygtuką, galėsite skrudin  atšaldytą duoną.

 Įstatykite duonos riekę į skrudinimo angą, žemyn paspauskite įjungimo rankenėlę ir spustelėkite a rpinimo mygtuką.

 Skrudinimas užtruks ilgiau, nes duoną reikės pirmiausia a rpin .

 Skrudinimo lygio nustatymų pakeis  nebū na.

Integruotas bandelių šildymo priedas

Priedas bandelėms skirtas praėjusią dieną iškeptoms bandelėms, kad jos vėl būtų skanios ir traškios.

 Maža rankenėle išskleiskite bandelių priedą.

 Valdikliu pasirinkite skrudinimo intensyvumą tarp 2 ir 3 ir paskrudinkite abi bandelės puses.

 Galiausiai suskleiskite bandelių priedą.

 DĖMESIO! Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate ir prieš pradėdami valy .

Valymas
 Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Leiskite prietaisui atvės .

 Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu, bet niekuomet po tekančio vandens srove. Nenaudokite ėdžių valiklių. Saugokite

kai nimo elementus nuo aštrių daiktų (peilių, šakučių ir pan.).

 Trupiniai surenkami į trupinių padėklą. Ištraukite padėklą, išvalykite jį ir įstatykite atgal į vietą. Prieš ištraukdami trupinių

padėklą, leiskite skrudintuvui visiškai atvės .

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas
Transportavimui  skirta  prietaiso  pakuotė  pagaminta  iš  pakarto nai  perdirbamų  medžiagų.  Išrūšiuokite  pakuotę  sudarančias

popierines, kartonines ir plas kines dalis.

DĖMESIO! Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis.

Išmeskite a tarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame bui nės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisą sudarančių

medžiagų bus perdirbamos ir pakarto nai panaudojamos. Norėdami daugiau sužino  apie bui nės technikos perdirbimą, kreipkitės

į vie nės valdžios ins tucijas.

Klientų aptarnavimas
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Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į prekybos agentą arba CLOER techninio aptarnavimo centrą.

CLOER elektriniai prietaisai a nka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garan jos galiojimo sąlygos
Prietaisą naudojant  asmeniniam naudojimui,  jam suteikiama  ribota gamintojo garan ja.  Prietaisą naudojant nkamai ir  pagal

naudojimo taisykles, gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeis  arba pataisy  sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas atsirado

dėl  prastos  pagaminimo  ar  prietaisą  sudarančių  medžiagų  kokybės.  Pakeistos  dalys  tampa  CLOER  nuosavybe.  CLOER  pa rtų

nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garan jos sąlygos nepažeidžia pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisių.

Garan nis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garan nis laikotarpis

nepailginimas ir nepradedamas skaičiuo  iš naujo. 

Norėdami kreip s dėl prietaiso pataisymo garan niam laikotarpiui nepasibaigus, kreipkitės esiai į pardavėją.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilankykite

UAB „Krinona“ nklalapyje.

Garan ja galioja k su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus pareikalauta

padeng  taisymo išlaidas.

Garan ja negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

* Prietaisą naudojant ne nkamai ir ne pagal taisykles;

* Prietaisui nusidėvint jį įprastai naudojant;

* Dėl  išorinių  jėgų poveikio  (pvz.  prietaisą transportuojant,  dėl  elektros  šoko,  didelio  karščio,  ant  prietaiso patekus  rūgščių,  jį

sukračius, numetus ir pan.);

* Jeigu tai elektrinis virdulys, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;

* Naudojant ne nkamus priedus.

Garan ja taip pat negalioja, jeigu:

* Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskir ;

* Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;

* Prietaisą taiso ki  nei gamintojo įgalio  asmenys.

Garan ja nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


