
FONDIU CLOER
CLO6679

NAUDOTOJO VADOVAS

Įvadas
Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame,  kad  pasirinkote  CLOER  prietaisą,  ir  kimės,  kad  jis  ilgai  bei  pa kimai  Jums  tarnaus.  Perskaitykite  šias  naudojimo
instrukcijas ir prietaisą naudokite k pagal paskir . Išsaugokite instrukcijas atei es naudojimui.

Pagrindinės saugaus naudojimo taisyklės
 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 elektrinius 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. 

 Neleiskite vaikams 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.
 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
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 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 nuotolinio valdymo sistema.
 Nemerkite prietaiso į vandenį.

DĖMESIO: prietaisą naudojant, jo korpusas labai įkaista. Lieskite įkaitusį prietaisą k už rankenų.
ĮSPĖJIMAS: nejudinkite prietaiso, jeigu jis yra įjungtas ir kai nimo plokštelė yra karšta arba fondiu indas yra pilnas karštų
riebalų ar pan.

 Neperpildykite indo virš MAX žymės.
 DĖMESIO – GAISRO PAVOJUS: karš  riebalai gali greitai užsideg . Būkite ypač atsargūs, jei riebalai naudojami antrą kartą

arba yra užterš . Nepilkite vandens į verdančius riebalus, jeigu jie perkai n . Pasirodžius liepsnai atlikite šiuos veiksmus:
atsargiai uždėkite dang  ant indo, kad numalšintumėte liepsną. Naudokite pirš nę ar drėgną šluostę, kad išvengtumėte
nudegimų. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš el. nklo lizdo, jei prietaisas perkaito.

 Nenaudokite prietaiso jokia kita nei pagrindinė paskir s.
 ĮSPĖJIMAS: saugokitės aštrių fondiu šakučių galų.
 Kai nimo plokštelė atvėsta lėtai. Būkite atsargūs!

Techninės specifikacijos
 Galia: 1000 W.
 Įtampa: 230 V.
 Dažnis: 50/60 Hz.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, a džiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
 Pašalinkite visas pakuotės medžiagas ir lipdukus, išskyrus specifikacijų lentelę.
 Pastatykite prietaisą ant sauso, stabilaus, neslidaus, lygaus paviršiaus.
 Nuvalykite fondiu indą, šakučių įdėklą ir šakutes su drėgna šluoste.
 Kruopščiai nusausinkite visas dalis prieš naudojimą.

Simbolių reikšmės
Prietaisas a nka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.

Prietaisas skirtas naudo  k uždarose patalpose, namuose.

DĖMESIO! Išjunkite iš el. nklo lizdo po kiekvieno naudojimo ir
prieš valydami prietaisą.

Naudojimas
1. Įpilkite norimą kiekį riebalų, aliejaus, sul nio ar sūrio į fondiu indą.
2. Neperpildykite prietaiso. Maksimali talpą yra 1,5 l, o minimali talpa 0,725 l.
3. Uždėkite fondiu indą ant kai nimo plokštelės.
4. Uždėkite šakučių įdėklą ant fondiu indo.
5. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
6. Nustatykite temperatūros reguliatorių į aukščiausią parink .
 Veikimo metu termostatas pasieks ir palaikys nustatytą temperatūrą. Tai matysite iš įsijungiančio ir įsijungiančio raudonos

spalvos indikatoriaus.
PASTABA: prietaisui prireiks apie 15 min. užkai n  1 litrą riebalų iki 180°C.

 Naudojant sūrį, galite pradė  iškart, kai k sūris išsilydo. Kol lydosi, sūrį reikia maišy , kad nepridegtų. Tada nustatykite
temperatūros reguliatorių į 2–3 parink , kad išlaikytumėte sūrį karštą.

 Naudokite k fondiu nkamą sūrį.
SVARBU: fondiu indas ne nkamas naudo  ant keraminės, dujinės ar indukcinės viryklių.

 Susmulkinkite ingredientus į kąsnio dydžio gabalėlius.
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 Sušaldy  ingredientai turi bū  atšildy  prieš dedant juos į fondiu.
 Naudokite šakutes, kad atsargiai išgriebtumėte ingredientus ir tuomet įdėkite šakutes į laikiklį.

DĖMESIO: nebraižykite aštriais šakučių galiukais fondiu indo dugno.
ĮSPĖJIMAS: venkite per didelio fondiu indo užkai nimo. Esant reikalui, sumažinkite temperatūrą.

 Po naudojimo išjunkite prietaisą pasukdami temperatūros reguliatorių į kairę iki galo ir ištraukite prietaiso kištuką iš el.
nklo lizdo.

DĖMESIO: leiskite prietaisui atvės  prieš valymą ar padėjimą laikymui.

Riebalų naudojimo patarimai
 Naudokite k šviežią ir neužterštą aliejų. Seni riebalai gali bū  atpažin  iš specifinio kvapo ir pasikeitusios konsistencijos

(putotas, tamsesnis ir klampesnis). Rekomenduojame naudo  riebalus/aliejų maksimaliai 3 kartus, nepriklausomai nuo
išvardintų požymių atsiradimo.

 Vienam naudojimui rinkitės k vienos rūšies riebalus – nemaišykite jų tarpusavyje.
 Niekada nemaišykite aliejaus ar kitų riebalų su vandeniu.
 Nepridėkite į riebalus aštrių prieskonių, nenaudokite aroma zuotų aliejų ar aliejų su priedais.
 Rekomenduojame naudo  augalinius aliejus kaip saulėgrąžų, kokosų ir kt.
 Gyvuliniai riebalai ne nkami naudo  fondiu inde.
 Fondiu indą visuomet po naudojimo reikia kruopščiai išvaly .

PASTABA: fondiu ir jo kai nimo plokštelę taip pat galima naudo  ir pašildymui ar šilto maisto išlaikymui. Tam naudokite
fondiu indą.

Valymas
 Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo prieš valymą.
 Leiskite prieš valymą prietaisui pilnai atvės .
 Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį.
 Nušluostykite prietaiso korpusą lengvai sudrėkinta šluoste.
 Nenaudokite ėsdinančių valymo priemonių, gremžtukų, abrazyvinių valiklių.
 Fondiu indo nelimpan  danga apsaugo nuo maisto pridegimo ir palengvina valymą.
 Fondiu indą ir šakutes galima plau  indaplovėje. Vis dėlto, siekiant maksimalizuo  jų tarnavimo laiką, rekomenduojama

plau  rankomis šiltu vandeniu ir plovikliu.

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
Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į 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 atsargiai, 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 nio laikotarpio metu, kreipkitės esiai į pardavėją.
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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 reikalaujama
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.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


