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DAUGIAFUNKCINIS PUODAS GOLDLABO FG20A
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Brangus pirkėjau,
sveikiname įsigijus Goldlabo daugiafunkcinį puodą FG20A ir džiaugiamės, kad pasikliaujate mūsų produktų patikimumu ir
ilgaamžiškumu.
FG20A – tai išmanus maisto apdorojimo prietaisas, kuris palengvins kasdienį maisto ruošimo procesą. Galėsite nesunkiai paruošti
patiekalus iš visų tipų ingredientų. Prietaisas turi įvairias funkcijas: virimo, troškinimo, kepimo, skrudinimo ir t.t.
FG20A taip pat leis iš anksto nustatyti virimo nustatymus 24 val. iki maisto ruošimo. Be to, galėsite pasirinkti funkciją, kad prietaisas
automatiškai apdorotų šviežius į prietaisą įdėtus ingredientus. Kadangi prietaisas turi automatinę temperatūros reguliavimo sistemą,
maistas niekada neperdegs ir neliks žalias.
Dar kartą dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą, ir tikimės, kad liksite patenkinti jo funkcionalumu ir kokybe.

Saugaus naudojimo patarimai
Kad išvengtumėte gaisro, nesusižeistumėte, nenukrėstų elektra:

1. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, kai jo nenaudojate.
2. Nenaudokite prietaiso atvirame ore arba patalpose, kur labai drėgna.
3. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite mažiems vaikams žaisti su prietaisu.
4. Naudodami prietaisą, laikykitės šių naudojimo instrukcijų nurodymų ir naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
5. Pastebėję laido arba kištuko pažeidimą, nustokite naudotis prietaisu. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį. Pastebėję

prietaiso pažeidimą arba gedimą, kilusį dėl drėgmės pertekliaus, leiskite prietaisą pataisyti artimiausio techninio
aptarnavimo centro specialistams.

6. Nekelkite prietaiso, laikydami jį už laido, ir būkite atsargūs, kad jo neištemptumėte. Neleiskite, kad laidas liestųsi prie
karštų ir kaistančių paviršių.

7. Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.
8. Nebandykite ištraukti kištuko iš rozetės, jeigu Jūsų rankos sušlapusios.
9. Neuždenkite oro cirkuliacijos angos ir nenaudokite prietaiso, jeigu ji uždengta.
10. Prieš įjungdami prietaiso kištuką į rozetę, nepamirškite išjungti prietaiso.
11. Saugokitės veikiančio produkto generuojamų karštų garų.
12. Neuždenkite oro cirkuliacijos angos, esančios viršutiniame produkto dangtelyje.
13. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, kai atveriate viršutinį dangtelį.
14. Išvalykite ir nusausinkite vidinio boilerio apačią.
15. Neišrinkite prietaiso. Sugedusį prietaisą nuneškite pataisyti gamintojo nurodyto techninio aptarnavimo centro

darbuotojams.
16. Netinkama prietaiso priežiūra gali pakenkti naudotojo sveikatai.
17. Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
18. Prašome išsaugoti šias naudojimo instrukcijas.
19. Nemerkite prietaiso į vandenį.
20. Vaikai ir suaugusieji, kurių protiniai, jutiminiai ir fiziniai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo

neprityrimo ir/ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu ar prižiūrimi už juos
atsakingo asmens.

21. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
22. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir kitose vietose, kur gali būti panašiai pritaikomas, pavyzdžiui:

 Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;

 Ūkinės paskirties pastatuose;

 Viešbučių, motelių ir pan. įstaigų svečiams
aptarnauti;

 „Bed and breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
23. Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu

laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

Valdymo mygtukai

1. Darbo pertraukimas / temperatūros palaikymas
2. Darbo pertraukimo / temperatūros palaikymo

mygtuko indikatoriaus lemputė
3. Meniu
4. Valandos
5. Išankstinio nustatymo indikatoriaus lemputė
6. Išankstinio nustatymo mygtukas
7. Nustatymo indikatoriaus lemputė
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8. Minutės
9. Funkcijos
10. ON indikatoriaus lemputė
11. Įjungimo mygtukas

Prietaiso funkcijos
1. Darbo pertraukimas /
temperatūros palaikymas

 Spustelėkite šį mygtuką,
kad aktyvuotumėte šilumos palaikymo funkciją. Pamatysite užrašą „Keep warm“. Laikmatis rodys 0:00. Prietaisas naudoja
24 valandų laiko matavimo sistemą. Užsidegs „Keep warm“ indikatoriaus lemputė, kitos švieselės užges.

 Spustelėkite šį mygtuką, jeigu, pasirinkę programą ir prasidėjus maisto apdorojimui, norite jį pertraukti. Laikmatis rodys
minutes ir valandas. Ekranėlyje matysite užrašys „Now“ (dabar), „Time“ (laikas), „Standby“ (parengties padėtis). START
indikatoriaus lemputė pradės žybsėti.

 Nustatant laiką ir paspaudus šįmygtuką, bus sugrąžintas pradinis nustatymas.

 Nustatydami laiką, trumpai paspauskite šį mygtuką ir tada spustelėkite valandų arba minučių mygtuką, kad
sumažintumėte pasirinktą skaičių. Dar kartą paspaudus šį mygtuką ir valandų arba minučių mygtuką, laiko rodmuo
padidės.

2. Meniu mygtukas

Paspaudę šį mygtuką, galėsite pasirinkti vieną iš aštuonių
funkcijų: ryžių virimo, troškinimo garuose, kepimo, duonos,
virimo, sriubos/šiupinio, pašildymo ir lakštinių.
LCD ekranėlyje matysite trikampio simbolį prie pasirinktos
funkcijos.

3. Išankstinio nustatymo mygtukas

Pasirinkę pageidaujamą funkciją, spustelėkite šį mygtuką, kad nustatytumėte
išankstinį jos paleidimą. Spauskite valandų ir minučių mygtukus, kad nustatytumėte
paleidimo laiką. Laikmatis žybsės rodydamas išankstinį nustatymą 12:00. Ekranėlyje
pamatysite užrašą „Reserve“. Užsidegs atitinkama lemputė. Dar kartą spustelėkite
„Set“ mygtuką ir pasirinkite laiką. Spauskite valandų ir minučių mygtukus, kad
reguliuotumėte nustatymą. Laikmatis žybsės rodydamas išankstinį nustatymą ir
užrašą „Timing“. Užsidegs SET indikatoriaus lemputė. Pakartotinis mygtuko
paspaudimas leis nustatyti veikimą ciklais.
Išankstinio nustatymo funkcijos naudojimas

 Išankstinio nustatymo funkcija naudojama kartu su ryžių virimo, troškinimo (daržovių/mėsos/žuvies) ir sriubos/šiupinio
funkcijomis.

 Laiko nustatymo galimybės: nuo 0 iki 23:59.
Laikmačio naudojimas

 Laikmačio funkcija naudojama kartu su troškinimo (daržovių/mėsos/žuvies), kepimo (daržovių/mėsos/žuvies), duonos,
virimo, sriubos/šiupinio, pašildymo ir lakštinių funkcijomis.

 Priklausomai nuo pasirinktos funkcijos skirsis nustatymo laikas. Žr. skiltis, kurioje aprašytas atskirų funkcijų veikimas.

4. Įjungimo mygtukas

1. Nustatę laiką, spustelėkite šį mygtuką, kad patvirtintumėte nustatytą laiką ir
grįžtumėte į parengties režimą.

2. Pasirinkę veikimo funkciją, spustelėkite šį mygtuką, kad aktyvuotumėte funkciją
Iš anksto nustačius paleidimo laiką, laikmatis rodys nustatytą laiką. Matysite
užrašą „Preset“ ir trikampio simbolį, nukreiptą į pasirinktą funkciją. Iš anksto
nenustačius paleidimo laiko ir pasirinkus laikmatį, matysite nustatytą laiką,
„Time‐set“ ir „Cook“ užrašus ir trikampio simbolį, nukreiptą į pasirinktą funkciją
Nenustatant veikimo laiko, laikrodis rodys esamą laiką.

3. Prietaisui baigus veikti, įsižiebs START indikatoriaus lemputė, o kitos lemputės užges.

5. Valandųmygtukas
1. Prietaisui esant parengties režime, laikykite šį mygtuką paspaustą penkias sekundes, kad nustatytumėte esamą laiką. LCD ekranėlyje

matysite esamą laiką. Valandos gali būti nustatomos nuo 0 iki 23. Ekranėlyje matysite užrašus „Now“ ir „Time“.
2. Iš anksto nustačius paleidimo laiką, galėsite reguliuoti paleidimo laiką, kurį matysite LCD ekranėlyje. Valandos gali būti nustatomos nuo 0

iki 24.
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3. Nustačius veikimo laiką, galėsite reguliuoti veikimo laiką, kurį matysite LCD ekranėlyje. Valandų nustatymas priklauso nuo įvairių maisto
apdorojimo funkcijų.

4. Pasirinkę valandų skaičių, laikykite šį mygtuką paspaustą ir pamatysite nustatytą vertę LCD ekranėlyje. Trumpai paspauskite šį mygtuką, ir
laikmačio rodmuo pradės žybsėti.

5. Prietaisui veikiant, paspauskite šįmygtuką, kad pamatytumėte esamą laikąminučių tikslumu.

6. Minučiųmygtukas
1. Prietaisui esant parengties režime, laikykite šį mygtuką paspaustą penkias sekundes, kad nustatytumėte esamą laiką. LCD ekranėlyje

matysite esamą laiką. Minutės gali būti nustatomos nuo 0 iki 59.
2. Iš anksto nustačius paleidimo laiką, galėsite reguliuoti paleidimo laiką, kurį matysite LCD ekranėlyje. Minutės gali būti nustatomos nuo 0

iki 59.
3. Nustačius veikimo laiką, galėsite reguliuoti veikimo laiką, kurį matysite LCD ekranėlyje. Minučių nustatymas priklauso nuo įvairių maisto

apdorojimo funkcijų.
4. Pasirinkę minučių skaičių, laikykite šį mygtuką paspaustą ir pamatysite nustatytą vertę LCD ekranėlyje. Trumpai paspauskite šį mygtuką, ir

laikmačio rodmuo pradės žybsėti.
5. Prietaisui veikiant ir išlaikant maisto šilumą, paspauskite šįmygtuką, kad pamatytumėte esamą laikąminučių tikslumu.

6. Funkcijųmygtukas

Šis mygtukas padės nustatyti ryžių virimo, troškinimo ir kepimo parinktis.

 Nustatant ryžių virimo funkciją, galimos šios parinktys: trumpas virimas (quick), standartinis (criterion), troškinimas (casserole).

 Nustatant troškinimo funkciją, galimos šios parinktys: mėsa (meat), žuvis (fish), daržovės (vegetables).

 Nustatant kepimo funkciją, galimos šios parinktys: mėsa (meat), žuvis (fish), daržovės (vegetables).
LCD ekranėlyje matysite trikampio simbolį, nukreiptą į nustatytą funkciją.

Funkcijų aprašymas
Šis prietaisas turi aštuonias maisto apdorojimo funkcijas: ryžių virimo, troškinimo garuose, kepimo, duonos, virimo, sriubos/šiupinio, pašildymo ir
lakštinių. Ryžių virimo funkcija turi tris parinktis: trumpas virimas (quick), standartinis (criterion), troškinimas (casserole). Troškinimo ir kepimo
funkcijos taip pat turi tris parinktis: mėsa (meat), žuvis (fish), daržovės (vegetables). Žr. žemiau esančią informaciją.

1. Ryžių virimas. Pasirinkus šią funkciją, laikas nenustatomas. Egzistuoja trys parinktys: standartinis virimas (criterion) – 50 min., trumpas
(quick) ‐ 35 min., troškinimas (casserole) – 1 val. 25 min.

a. Troškinant indelyje, pasigirs dešimt garsinių signalų, kurie primins, kad reikia įdėti daržoves.
b. Baigus virti ryžius, įsijungs 24 val. šilumos palaikymo funkcija.

2. Troškinimas. Troškinimo funkcija turi tris parinktis: mėsa (meat), žuvis (fish), daržovės (vegetables). Galėsite nustatyti pageidaujamą
troškinimo laiką. Laikas pradedamas skaičiuoti užvirus vandeniui.

a. Iš anksto nustatytas troškinimo laikas daržovėms ‐ 20 min. Galėsite reguliuoti laiką tarp 5 ir 42 min.
b. Iš anksto nustatytas troškinimo laikas mėsai ‐ 30 min. Galėsite reguliuoti laiką tarp 15 min. ir 1 val.
c. Iš anksto nustatytas troškinimo laikas žuviai ‐ 20 min. Galėsite reguliuoti laiką tarp 15 min. ir 45 min.
d. Baigus troškinti maistą, įsijungs 24 val. šilumos palaikymo funkcija.

3. Kepimas. Ši funkcija turi tris parinktis: mėsa (meat), žuvis (fish), daržovės (vegetables). Galėsite nustatyti pageidaujamą kepimo laiką.
Laikas pradedamas skaičiuoti, prietaiso apačiai įkaitus iki nustatytos temperatūros.

a. Iš anksto nustatytas kepimo laikas daržovėms ‐ 30 min. Galėsite reguliuoti laiką tarp 5 ir 45 min.
b. Iš anksto nustatytas kepimo laikas mėsai ‐ 42 min. Galėsite reguliuoti laiką tarp 20 min. ir 1 val.
c. Iš anksto nustatytas kepimo laikas žuviai ‐ 35 min. Galėsite reguliuoti laiką tarp 20 min. ir 1 val.
d. Ši funkcija skirta kepimui riebaluose, palikus dangtelį atvertą. Laikas nėra iš anksto nustatytas ir priklauso nuo naudojamų

ingredientų. Turėsite patys reguliariai apversti kepamus produktus.
e. Baigus kepti maistą, įsijungs 24 val. šilumos palaikymo funkcija.

DĖMESIO: prietaisas skirtas naudoti kaip įprasta keptuvė ir nepritaikytas skrudinimui riebaluose.
4. Duona. Iš anksto nustatytas laikas – 45 min., bet jis gali būti reguliuojamas tarp 30 min. ir 1 val. Duonai iškepus, įsijungs 24 val. šilumos

palaikymo funkcija.
5. Virimas. Iš anksto nustatytas veikimo laikas – 10 min., bet jis gali būti reguliuojamas tarp 2 min. ir 20 min. Laikas pradedamas skaičiuoti

užvirus vandeniui. Baigus virti maistą, įsijungs 24 val. šilumos palaikymo funkcija.
6. Sriuba / šiupinys. Iš anksto nustatytas veikimo laikas – 1 val. 20 min., bet jis gali būti reguliuojamas tarp 1 val. ir 2 val. Laikas pradedamas

skaičiuoti nuo funkcijos veikimo pradžios. Sriubai išvirus, įsijungs 24 val. šilumos palaikymo funkcija.
7. Pašildymo režimas. Iš anksto nustatytas veikimo laikas – 20 min., bet jis gali būti reguliuojamas tarp 8 ir 25 min. Laikas pradedamas

skaičiuoti nuo funkcijos veikimo pradžios. Pašildžius maistą, įsijungs 24 val. šilumos palaikymo funkcija.
8. Lakštiniai. Iš anksto nustatytas veikimo laikas – 45 min., bet jis gali būti reguliuojamas tarp 30 min. ir 1 val. Vandeniui įkaitus, pasigirs

automatinis perspėjimo signalas. Kad nutrauktumėte pypsėjimą, spustelėkite CANCEL mygtuką. Pradės eiti nustatytas laikas. Įdėkite
lakštinius į vandenį ir uždenkite dangteliu. Lakštiniams verdant, turėsite reguliariai juos pamaišyti. Lakštiniams išvirus, spustelėkite
CANCEL mygtuką, kad pertrauktumėte darbą.
DĖMESIO: prietaisui baigus veikti, pasigirs 5 garsiniai signalai.
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Ekranėlyje pasirodžius veikimo klaidą reiškiantiems simboliams:
1. E1 – apatinio jutiklio atviroji grandinė;
2. E2 – apatinio jutiklio uždaroji grandinė;
3. E3 – viršutinio jutiklio atviroji grandinė;
4. E4 – viršutinio jutiklio uždaroji grandinė;
5. E5 – apsauga nuo perkaitimo.

Ekranėlyje pasirodžius vienam iš šių simbolių, prietaisas supypsės 10 kartų.
Įvykus gedimui, netaisykite prietaiso patys. Nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Paruošimas naudoti

Prieš įdėdami indelį į prietaisą, įsitikinkite, kad indelio išorė yra visiškai švari, kad neišmurzintumėte vidinės prietaiso dalies.
Naudokite tik indelį, specialiai pritaikytą šiam prietaisui. Jis gali būti valomas. Maksimalus vandens lygis pažymėtas 8. Niekada
neperženkite šios ribos, ypač kai verdate maistą.

Valymas ir priežiūra
1. Nemerkite prietaiso į vandenį ir nepalikite po tekančio vandens

srove. Išėmus neprilimpantį puodą iš prietaiso, nepilkite į jį skysčių.
2. Išimkite indelį iš prietaiso, kad išvalytumėte vidinę prietaiso dalį

Naudokite tam drėgną skudurėlį. Neplaukite prietaiso po vandens
srove, nenaudokite muilo ir ėdžių valiklių.

3. Prieš atgal įdėdami maisto indelį, įsitinkite, kad jo išorinė dalis yra
visiškai sausa ir švari, kad neišmurzintumėte vidinių prietaiso detalių

Įsitikinkite, kad gerai uždengtas prietaiso indelis, antraip rizikuojate pakenkt
virimo procesui. Nepripilkite į indelį daugiau produktų nei telpa.

Oro cirkuliacijos vožtuvo valymas

1. Išimkite vožtuvą.
2. Pasukdami nuimkite viršutinį vožtuvo dangtelį.
3. Išvalykite.

Dėmesio: ant garintuvo esanti rodyklė žymi teisingą prijungimo kryptį.

Priedai

Šaukštas
Samtis sriubai
Šaukšto ir samčio laikiklis
Matavimo indelis
Troškinimo indelis
Maitinimo laidas

Techniniai duomenys

Tipas FG20A

Įtampa 220‐240V

Dažnis 50 Hz

Galia 950 W

Laido ilgis 1.0 m

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


