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DUONKEPĖ 
IM -7277 

 
Naudojimo instrukcijos 

 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir 
dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas. Naudojimo 
instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 

  SVARBU! 
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui. 
 
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose 
naudotojo instrukcijose ir jų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų 
klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. 
Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu Imetec aptarnavimo centru. 
 

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
• Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar komplektas pilnas (žr. paveikslus instrukcijose) ir ar prietaisas 

nenukentėjo transportavimo metu. Jei kyla dvejonių, nepradėkite naudoti prietaiso, susisiekite su 
autorizuotu Imetec aptarnavimo centru. 

• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis. Laikykite plastikines pakuotės dalis vaikams 
nepasiekiamoje vietoje: uždusimo pavojus. 

• Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa sutampa su įtampa jūsų namuose 
(techniniai duomenys nurodyti ant prietaiso dugno). 

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo tiesioginę paskirtį, t.y., kaip duonkepė. Prietaisas skirtas 
naudoti namuose. Bet koks kitokios paskirties naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu. 

• Neleiskite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams bei tiems asmenims, kurie nesugeba naudoti prietaiso 
saugiai (dėl psichinių, fizinių ar sensorinių trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, 
o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.  

• Neleiskite vaikams žaisti prietaisu ir valyti jo be suaugusiųjų priežiūros. Prietaisą ir jo maitinimo laidą 
laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje, ypač kai prietaisas yra įjungtas arba vėsta. 

• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. Nesinaudokite prietaisu būdami 
basomis kajomis. 

• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove. 
• Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo pulteliu. 
• DĖMESIO : įkaistantys paviršiai. 
• Nenaudokite prietaiso greta talpyklų su vandeniu. Laikykite jį tokioje vietoje, kur jis negalėtų įkristi į 

vandenį. 
• Nenaudokite prietaiso greta viryklės. Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su karštais, šilumą 

skleidžiančiais paviršiais, atvira liepsna, puodais ar kitokiais virtuviniais reikmenimis. 
• Naudokite tik originalias prietaiso dalis. 
• Neuždenkite ventiliacijos angų ir užtikrinkite tinkamą ventiliaciją toje vietoje, kur prietaisas yra 

naudojamas. 
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• Saugumą užtikrins pagal visus reikalavimus įžemintas elektros lizdas. Jei dvejojate, ar jūsų namuose 
esantys lizdai yra saugūs, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku. 

• Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Jei prietaisas sugedo ar blogai veikia, išjunkite jį ir nebenaudokite. Visi taisymo darbai atliekami tik 

autorizuotame Imetec techninės priežiūros centre. Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik šio 
centro darbuotojai. 

 
PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. Z] 

 
1. Langelis 
2. Dangtis 
3. Valdymo skydelis 
4. Maitinimo laidas 
5. Prietaiso korpusas 
6. Įjungimo / išjungimo mygtukas 
7. Kepimo skyrius 
8. Kaitinimo elementas 
9. Sraigteliai 
10. Techninės specifikacijos 

 
Valdymo skydelis: 

11. Ekranas 
12. Meniu mygtukas ir LED lemputė 
13. Start/stop mygtukas: pradėti arba sustabdyti 

programą 
14. + mygtukas: pakoreguoti nukeltą pradžią arba 

apskrudimo lygį 
15. – mygtukas: pakoreguoti nukeltą pradžią arba 

apskrudimo lygį 
16. Browning mygtukas: nustatyti apskrudimo lygį 
17. Shape mygtukas: pasirinkti formą 

 
Priedai: 

18. Duonos kepalo forma 
18.1. Formos rankena 
18.2. Varžtukai  
18.3. Minkymo mentelės 

19. Itališkos Ciabatta duonos forma 
20. Bandelių forma 
21. Ciabatta duonos ir bandelių formos laikiklis 

21.1. U-formos laikiklio grotelės 
22. Kabliukas mentelių išėmimui 
23. Receptų knygelė 
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      Programos pasirinkimas: 2 programa            Formos pasirinkimas: bandelės 
       

 
     Apskrudimo lygio pasirinkimas: lengvas       Apskrudimo lygio pakeitimas: 2 programa 
 

 
     Etapo rodymas: 2 programa                           Nukelta pradžia 
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KEPIMO PROGRAMOS 
Be standartinės kepimo programos, Imetec duonkepė turi įvairių kitų programų, skirtų kepti dietinius 
gaminius be glitimo. Programos skirstomos į tris grupes: 

- gaminiai be glitimo 
- dietiniai gaminiai 
- tradiciniai gaminiai 

Šios programos skiriasi kepimo laiku, minkymo būdu, kildinimo etapų skaičiumi ir temperatūros / kepimo 
sąlygomis. Jei norite iškepti gaminį pagal savo paties receptą, turėsite surasti programą, kuri būti panašiausia 
paruošimu ir trukme. Žemiau pateikti aprašymai padės pasirinkti tinkamiausią programą. Jei pirmą kartą 
gaminys nepavyko, bandykite jį kepti naudodami kitas programas. 
 
Gaminiai be glitimo 
1. Balta duona (duonos kepalo forma)  

Ši programa tinka gaminti kepinius pagal visus rinkoje esančius beglitiminius ruošinius (ryžių miltų, ryžių 
krakmolo), kurie idealiai tinka baltai duonai, sumuštinių duonai, prancūziškiems rageliams ir pan. 
Procesas: gana greitas minkymas (16 min.), du kildinimo etapai su 2 minučių minkymu tarp jų. Laikas: 2 
val. 16 min. 

2. Balta duona (ciabatta duonos arba bandelių forma)  
Pradžia tokia pati, kaip 1 programoje, tačiau yra galimybė iškepti ciabatta formos duoną arba bandeles. Po 
pirmojo kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į ciabatta ar bandelių formą. Prieš kepdami, 
leiskite gaminiams pakilti 15 min. Laikas: 2 val. 21 min. ciabatta duonai ir šiek tiek mažiau bandelėms. 

3. Valstiečių duona (duonos forma)  
Programa skirta visiems receptams iš miltų mišinių be glitimo (grikių, sėmenų miltai, sėlenos ir pan.), 
kurie itin svarbūs minkymo ir kildinimo procesams. Procesas: ilgas išankstinis maišymas, naudingas 
suminkštinant miltus, ir energingas 25 minučių minkymas su dviem kildinimo etapais. Laikas: 2 val. 55 
min. 

4. Valstiečių duona (ciabatta duonos arba bandelių forma)  
Pradžia tokia pati, kaip 3 programoje, tačiau yra galimybė iškepti ciabatta formos duoną arba bandeles. Po 
pirmojo kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į ciabatta ar bandelių formą. Prieš kepdami, 
leiskite gaminiams pakilti 15 min. Laikas: 2 val. 28 min. naudojant ciabatta formą ir šiek tiek mažiau su 
bandelių forma. 

5. Saldi duona (ciabatta duonos arba bandelių forma)  
Programa skirta visiems šiek tiek saldiems duonos gaminiams (su kiaušiniais, sviestu, pienu, cukrumi ir 
pan.). Procesas: trumpas minkymas (18 min.), du kildinimo etapai su 2 minučių minkymu tarp jų. Po 
pirmojo kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į ciabatta ar bandelių formą. Laikas: 2 val. 53 
min. 

6. Pyragas (arba jo pagrindas) (duonos forma)  
Ši itin trumpa programa puikiai tinka kepti pyragus atviru viršumi iš cheminių mielių. Nors skirta 
beglitiminiams pyragams, programa taip pat tinka gaminiams iš tradicinių miltų. Laikas: 1 val. 22 min. 

7. Tortas arba keksas (ciabatta duonos arba bandelių forma)  
Pradžia tokia pati, kaip 6 programoje, tačiau yra galimybė iškepti bandelės formos keksiukus. Paruošę 
tešlą, perkelkite ją iš duonos formos į ciabatta arba bandelių formą. Laikas: 55 min. naudojant ciabatta 
formą ir šiek tiek mažiau su bandelių forma. 

 
Dietiniai produktai 
8. Viso grūdo duona (duonos forma)  

 Programa tinka receptams iš viso grūdo miltų, kurie yra itin svarbūs minkymo ir kildinimo etapams. 
Procesas: ilgas išankstinis maišymas, naudingas suminkštinti miltus, energingas 25 minučių minkymas, 
trys kildinimo etapai su labai trumpu minkymu tarp jų. Laikas: 3 val. 20 min. 

9. Viso grūdo duona (ciabatta duonos arba bandelių forma)  
 Pradžia tokia pati, kaip 8 programoje, tačiau yra galimybė iškepti ciabatta duonos arba bandelių formos 

gaminius. Po pirmojo kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į ciabatta arba bandelių formą. 
Prieš kepdami, leiskite tešlai pakilti 25 min. Laikas: 2 val. 35 min. naudojant ciabatta formą ir šiek tiek 
mažiau su bandelių forma. 

10. Kamuto arba spelta duona (duonos forma)  
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 Programa naudojama receptams iš kamuto arba spelta kviečių ruošti. Procesas: ilgas minkymas (25 min.), 
du ilgi kildinimo etapai su trumpu minkymu tarp jų. Laikas: 2 val. 55 min. 

11. Kamuto arba spelta duona (ciabatta duonos arba bandelių forma)  
 Pradžia tokia pati, kaip 10 programoje, tačiau yra galimybė iškepti ciabatta duonos arba bandelių formos 

gaminius. Po pirmojo kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į ciabatta arba bandelių formą. 
Prieš kepdami, leiskite tešlai pakilti 40 min. Laikas: 2 val. 31 min. naudojant ciabatta formą ir šiek tiek 
mažiau su bandelių forma. 

12. Duona iš raugo (duonos forma)  
 Programa išsiskiria trimis labai ilgais kildinimo etapais, kurie užtikrina, kad receptai su nedideliu kiekiu 

mielių arba iš raugo pavyktų taip, kaip reikia. Kiekvienas kildinimo etapas trunka 1 val. 40 min. Tarp jų 
tešla bus trumpai permaišoma. Laikas: 6 val. 16 min. 

13. Duona iš nedidelio kiekio mielių („poolish“ metodas) (duonos forma)  
 Programa leidžia iškepti duoną su smarkiai mažesniu mielių kiekiu nei įprasta. Paruoškite tešlą iš miltų ir 

didelio kiekio skysčio, ir palikite kelioms valandoms (geriausia per naktį). Laikymo trukmė priklauso nuo 
brandinimo sąlygų ir recepto: programa leidžia pasirinkti laiką, kurį tešla paliekama brinkti (nuo 0 iki 12 
val.). Kai tešla subrendo, galima sudėti kitus ingredientus. Programa gali būti tęsiama: trumpas minkymas 
ir trys kildinimo etapai su trumpu minkymu tarp jų. 

 
Tradiciniai gaminiai 
14. Balta duona (duonos forma)  

 Programa skirta gaminiams iš daugiau ar mažiau išvalytų baltų miltų (nuo smulkiausių ir labiausiai 
išvalytų iki beveik viso grūdo). Procesas: 22 minučių minkymas, trys kildinimo etapai su trumpu 
minkymu tarp jų. Laikas: 3 val. 12 min. 

15. Balta duona (ciabatta duonos forma)  
 Pradžia tokia pati, kaip 14 programoje, tačiau yra galimybė iškepti ciabatta formos gaminius. Po pirmojo 

kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į ciabatta formą. Prieš kepdami, leiskite tešlai pakilti 50 
min. (antrasis kildinimo etapas). Laikas: 2 val. 22 min. 

16. Balta duona (bandelių forma)  
 Pradžia tokia pati, kaip 14 programoje, tačiau yra galimybė iškepti bandelių formos gaminius. Po pirmojo 

kildinimo etapo perkelkite tešlą iš duonos formos į bandelių formą. Prieš kepdami, leiskite tešlai pakilti 25 
min. (trečiasis kildinimo etapas) Laikas: 2 val. 54 min.  

17. Greita duona (duonos forma)  
 Programa padeda iškepti puikią duoną per mažiau nei 2 val. Minkymo ir kildinimo etapai sutrumpinti iki 

minimumo. Laikas: 1 val. 53 min. 
18. Minkymas 

 Ši programa puikiai tinka tuomet, kai jums reikalingas tik minkymo (tam tikroje temperatūroje) ir 
kildinimo procesas. Minkymo etapą galite sustabdyti per pirmąsias 27 minutes arba tęsti su viena, dviem 
arba trimis kildinimo etapais, priklausomai nuo recepto. Laikas: 2 val. 27 min. 

19. Kepimas 
 Programa itin naudinga tuomet, kai kepimo laikui pasibaigus, gaminys dar nėra visiškai iškepęs, nes jūs 

galite pratęsti kepimo procesą. Laikas: nuo 10 iki 60 min. 
20. Cabiatta duona arba bandelės 

 Programa skirta tik kepti naudojant cabiatta duonos arba bandelių formas. Gali būti naudojama su 
dvigubai didesniu tešlos kiekiu, kai dalis jos atidedama vėlesniam laikui. Prieš pradedant kepti, tešla 
kildinama 50 minučių. Laikas: 1 val. 25 min. jei naudojama cabiatta forma ir šiek tiek mažiau su bandelių 
forma. 

 
PASIRUOŠIMAS 

• Išpakuokite prietaisą ir iš kepimo skyriaus (7) išimkite visus priedus ir naudojimo instrukcijas. 
• Nuo langelio ir prietaiso priekinės dalies nuimkite lipdukus. 
• Išvyniokite maitinimo laidą (4). Prietaisą padėkite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus. 
• Kruopščiai išplaukite priedus (18, 18.3., 19, 20, 21, 22). Išvalykite prietaiso vidų ir išorę (žr. „Valymas ir 

priežiūra“). 
Nelaikykite prietaiso ant popierinio, kartoninio ir  plastikinio paviršiaus. 
Nedėkite šių medžiagų į prietaiso vidų ir ant dangtelio. 
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REKOMENDACIJOS 
• Pirmą kartą įjungus prietaisą, iš jo gali kilti dūmai ar degėsių kvapas. Pirmąjį iškeptą duonos kepalą 

išmeskite (prietaise galėjo likti gamyklinių nuosėdų). 
• Kad išmoktumėte naudotis prietaisu, rekomenduojame pasinaudoti pateiktais receptais nenuklystant nuo 

nurodytų ingredientų ar jų kiekių. Tokiu būdu susipažinsite su skirtingomis programomis ir priedais. 
Vėliau galėsite išbandyti savo receptus ir eksperimentuoti su ingredientais. 

• Kai norėsite pakeisti receptus, rekomenduojame tai daryti keičiant po vieną ingredientą vienu metu. Tai 
padės lengviau pastebėti skirtumus nuo originalaus recepto ir atpažinti galimų nesėkmių priežastį. 

• Kai receptą imsite keisti smarkiau arba norėsite išbandyti savo paties receptą, prižiūrėkite kildinimo ir 
kepimo procesus, kad tešla „neišliptų“ iš prietaiso. 

• Neviršykite receptuose nurodytų kiekių. Kai kursite savo receptus, atsižvelkite į žemiau nurodytus kiekius: 
Duonos forma (18): ne daugiau nei 500 g miltų; 
Ciabatta duonos forma (19): ne daugiau nei 300 g miltų; 
Bandelių forma (20): ne daugiau nei 250 g miltų; 

• Jei kepinys bus su įdaru, miltų kiekį sumažinkite dar labiau. 
• Neviršykite nurodyto mielių kiekio: 

Miltai: 500 g 
Šviežios mielės: 25 g 
Šaldytos sausos mielės: 8 g 
Kepimo milteliai: 12 g 

• Jei norite iškepti mažesnį gaminį nei pagal originalų receptą, rekomenduojame pasirinkti lengvą 
apskrudimą ir trumpesnį kepimo laiką. Nesumažinkite ingredientų kiekio daugiau nei 20%, nes tai gali 
pakenkti galutiniam rezutatui. 

• Daugiau patarimų rasite receptų knygelėje. 
 
Rekomendacijos žmonėms, sergantiems celiarija 
Naudodamiesi prietaisu, tokia liga sergantys žmonės turi laikys higienos normų, taikomų ruošiant produktus 
be glitimo. Niekada nenaudokite glitimo, nes miltai gali užteršti kepimo skyrių ir dangtelį (kai tešla kyla). 
 
Niekada neįjunkite prietaiso, jei jis  tuščias arba kai formelėse yra tik vanduo. 
 

PILNO KEPIMO PROCESO APRAŠYMAS 
1 – 17 programos automatiškai atlieka minkymo, kildinimo ir kepimo etapus, tačiau kai kurios iš jų reikalauja 
žmogaus įsikišimo. 
Tarp programų būtina daryti daugmaž 1 valandos pertraukas. Kad prietaisas greičiau atvėstų, jį galite padėti 
vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje. 
 
Prietaiso ir ingredientų paruošimas 
• Atidarykite dangtelį (2). 
• Išimkite duonos formą (18): pakelkite rankeną (18.1.) ir traukite judindami pirmyn ir atgal (Pav. A). 

Būkite atsargūs: saugokite pirštus ir dangtelį (2). Laikykite jį kita ranka. 
• Prie varžtukų (18.2.) pritvirtinkite minkymo menteles (18.3.): stumkite jas žemyn iki galo (Pav. B). 
• Į duonos formą (18) sudėkite ingredientus. Laikykitės recepte nurodyto eiliškumo. Kruopščiai pasverkite 

visus ingredientus. 
• Duonos formą (18) įdėkite į prietaisą. Pastumkite ją žemyn judindami pirmyn ir atgal, kad tvirtai įsistatytų 
į vietą. Jei šis veiksmas nepavyks, gali būti, kad sraigteliai (9) nepritvirtinti prie formos dugno. Jei taip 
nutiktų, šiek tiek pasukite minkymo menteles (18.3.) ir pamėginkite dar kartą. 

• Kištuką (4) įjunkite į elektros lizdą. 
Pastaba: pirmiesiems tešlos minkymo ir kildinimo etapams naudojama tik duonos forma, net jei pasirinkote 
cabiatta duonos ar bandelių programą. 
 
Prietaiso nustatymas ir programos pasirinkimas 
• Jungiklį  (6) nustatykite į padėtį  : nuskambėjus garsiniam signalui, ekrane (11) pasirodys užrašas 1 

programa. 
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• Paspauskite mygtuką Menu (12) ir pasirinkite norimą programą (Pav. C). Ekrane pasirodys programos 
numeris (11.1.) ir trukmė (11.2.). 

• Paspauskite mygtuką Shape (17) ir pasirinkite cabbiata duonos (cabiatta bread) arba bandelių (bread rolls) 
formą (Pav. D). Spauskite, kol indikatorius (11.3.) sustos ties norima forma. Šis pasirinkimas svarbus 
kepimo laikui, nes bandelės ir ciabatta duona kepa nevienodą laiką. 

• Šis pasirinkimas galimas su 2, 4, 5, 7, 9, 11 ir 20 programomis. Jis iš anksto teisingai nustatytas tose 
programose, kuriose naudojama duonos forma. 

• Paspauskite mygtuką Browning (16) ir pasirinkite apskrudimo lygį: lengvas (light), vidutinis (medium) 
arba smarkiai apskrudęs (dark) (Pav. E). Spauskite, kol indikatorius (11.4.) sustos ties norimu apskrudimo 
lygiu. 

• Kepimo laikas gali būti koreguojamas su 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 ir 20 programomis: nustatytą 
kepimo laiką galima sumažinti arba pailginti 10 minučių. 

- Ilgesnis kepimo laikas: pasirinkite smarkų apskrudimo (dark) lygį ir pridėkite 10 minučių paspaudę „+“ (14) 
vieną kartą (Pav. F). Ekrane rodoma programos trukmė (11.2.) pailgės 10 minučių. 
- Trumpesnis kepimo laikas: pasirinkite lengvą apskrudimo (light) lygį ir atimkite10 minučių paspaudę „-“ 
(15) vieną kartą (Pav. F). Ekrane rodoma programos trukmė (11.2.) sumažės 10 minučių. 
 
Pastaba: jei norite sustabdyti programą, įspauskite mygtuką Start/Stop (12) ir palaikykite keletą sekundžių. 
Ant mygtuko Menu (11) esanti lemputė užges. 
 
Gaminimas 
• Paspauskite mygtuką Start/Stop (13) ir įjunkite prietaisą: ant mygtuko Menu (12) esanti lemputė užsidegs 

ir gaminimo procesas prasidės (Pav. G). Iki gaminimo pabaigos likęs laikas rodomas ekrane (11.2.). 
• Prietaisas automatiškai atlieka visus veiksmus. Rodyklė (11.5.) ekrane nurodo, kuris etapas tuo metu yra 

vykdomas: minkymas (kneading), kildinimas (rising), kepimas (baking), pabaiga (end). 
 
1 etapas: minkymas 
• Iki šio etapo pabaigos likus 2 minutėms, prietaisas supypsės 4 kartus. Tuomet galite įdėti kitus 

ingredientus. Nereikia spausti jokių mygtukų, tiesiog atidarykite dangtelį ir sudėkite ingredientus. Šio 
etapo metu dangtelį galite palikti atidarytą, kad galėtumėte prižiūrėti procesą. 

 
Tik 3 programa: išankstinis minkymas 
• Pasibaigus pirmajam minkymo procesui, kai naudojama tik dalis ingredientų, prietaisas laukia tolesnių 

nurodymų. Ant mygtuko Menu esanti lemputė (12) ims mirksėti. 
• Atidarykite dangtelį (2) ir sudėkite likusius ingredientus. 
• Uždarykite dangtelį (2). 
• Paspauskite mygtuką Menu  (12) ir prietaisas vėl ims veikti. Lemputė ims degti pastoviai. Prietaisas 

pradės antrą minkymo etapą. 
Pastaba: jei mygtuko Menu nenuspausite po maks. 12 valandų, prietaisas sustos. Tęsti galėsite pasirinkę 
naują programą (pvz., 10 arba 14). 
Nelieskite minkymo peiliukų rankomis ar virtuviniais įrankiais kai prietaisas yra įjungtas.  
 
2 etapas: kildinimas 
Priklausomai nuo pasirinktos programos, atliekami vienas, du arba trys kildinimo etapai. Kad palaikytumėte 
tinkamą temperatūrą, dangtelį laikykite uždarytą. 
 
Tik naudojant duonos kepalo formą (1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17 programos): minkymo mentelių ištraukimas 
(11.3.) 
Kai kepate duoną naudodami duonos formą, minkymo menteles (11.3.) ištraukite paskutinio kildinimo etapo 
pradžioje. Tikslus ištraukimo momentas nurodytas grafike(po užrašu „Minkymo mentelių ištraukimas“), kurį 
rasite toliau šiose instrukcijose, ir yra apskaičiuojamas nuo to momento, kai paspaudžiamas mygtukas Start. 
Pvz., jei pasirinkote 1 programą, ištraukimo momentas bus 52 minutės nuo jos pradžios. 
• Atidarykite dangtelį (2). Atsargiai jį laikykite, saugokite rankas. 
• Patraukite rankeną (18.1.) į viršų ir ištraukite duonos formą (18). 
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• Paverskite formą ant vieno šono ir miltuota ranka pastumkite tešlą toliau nuo pirmosios minkymo 
mentelės (11.3.). 

• Nuimkite šią minkymo mentelę. 
• Kartokite nurodytus veiksmus pavertę formą ant kito šono ir nuimkite kitą mentelę. 
• Tolygiai paskirstykite tešlą formoje. 
• Formą (18) įstatykite atgal į kepimo skyrių (7) ir uždarykite dangtelį (2). 
Dėmesio: menteles nuimti reikia tiksliai tuomet, kai tai nurodyta lentelėje. Išėmimo laikas sutampa su 
paskutinio kildinimo etapo pradžia, netrukus po paskutinių mentelių judesių, dėl kurių tešla subliūkšta. Jei jos 
bus išimtos anksčiau, tešla gali iškilti per smarkiai ir kepimo metu išlipti iš formos. 
 
Tik ciabatta duonai ir bandelėms (2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16 programos): perkelkite tešlą į cabiatta duonos (19) 
arba bandelių (20) formą 
Pasibaigus pirmajam kildinimo etapui, pasigirsta 10 pyptelėjimų ir prietaisas laukia kitų nurodymų. Menu 
mygtuko (12) lemputė ims mirksėti. Po 5 minučių, prietaisas supypsi dar kartą. 
• Atidarykite dangtelį (2). Atsargiai jį laikykite, saugokite rankas. 
• Patraukite rankeną (18.1.) į viršų ir ištraukite duonos formą (18). 
• Išimkite tešlą ir įdėkite ją į: 
- Ciabatta duonos formą: tešlą padalinkite į dvi lygias dalis (Pav. I) ir sudėkite į ciabatta formas (19). Prieš tai 
ištepkite jas alyvuogių aliejumi arba sviestu ir prieskoniais (jei kepate pyragą). 
- Bandelių formą: tešlą padalinkite į dvi lygias dalis, o šiuos gabalėlius – į dar tris lygias dalis (Pav. L). 
Sudėkite tešlos gabaliukus į formeles (20). Prieš tai ištepkite jas alyvuogių aliejumi arba sviestu ir 
prieskoniais. 
• Įstumkite formeles ant laikiklio grotelių (21.1.) (Pav. M). Laikiklį įstatykite į kepimo skyrių (7): atvira 

laikiklio dalis turi būti toje pusėje, kur yra kaitinimo elementas (Pav. N). 
• Uždarykite dangtelį. 
• Paskauskite mygtuką Menu (12) ir perkraukite prietaisą. Lemputė ims degti pastoviai. Automatiškai 

prasideda kitas kildinimo etapas. 
Pastaba: jei prietaisas nebus perkrautas po 10 garsinių signalų praėjus 1 valandai, programa nutraukiama. 
Tęsti galėsite pasirinkę 20 programą. 
 
3 etapas: kepimas 
• Šio etapo trukmė priklauso nuo pasirinktos programos. Kepimo laiką galima pailginti naudojant specialią 

kepimo programą (nr. 19). 
• Kepimo metu dangtelio atidaryti negalima. 
 
Gaminimo pabaiga  
• Kai gaminiai baigs kepti, pasigirs 4 pyptelėjimai. Leputė užges ir ekranas grįš į pradinį puslapį. 

Indikatorius (11.5.) ekrane rodo programos pabaigą (end). 
• Jungiklį  (6) nustatykite į padėtį . Iš elektros lizdo ištraukite kištuką (4). 
• Atsargiai atidarykite dangtelį (2). Saugokitės išeinančių karštų garų. 
 
Duona: 
• Atidarykite dangtelį (2). Atsargiai jį laikykite, saugokite rankas.. 
• Užsimaukite virtuvines pirštines, suimkite už rankenos (18.1.) ir, judindami pirmyn ir atgal, ištraukite 

duonos formą iš prietaiso. 
• Apverskite formą (18) aukštyn kojomis ir išimkite duoną. 
• Ištraukite minkymo menteles (18.3.) iš formos: naudokitės specialiais kabliukais (22). Įkiškite juos į 

mentelių viduje esančią skylutę (Pav. O). 
 
Ciabatta duona ir bandelės: 
• Užsimaukite virtuvines pirštines, suimkite už rankenėlių ir išimkite laikiklį (21). 
• Iš laikiklio ištraukite formas (19 arba 20). 
• Apverskite formas ir išimkite kepinius. 
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Dėmesio: nudegimų pavojus! 
Atidarydami dangtelį būkite atsargūs: išeinantys garai gali nudeginti veidą. 
Kepimo procesui pasibaigus, apsimaukite virtuvines pirštines ir tik tada atidarykite dangtelį ir išimkite formas.  
 
Atsargiai! 
Būkite atsargūs išimdami formas iš prietaiso: dangtelis gali netikėtai užsidaryti. 
 

DALIN ĖS PROGRAMOS: TIK MINKYMAS IR KEPIMAS 
Galite naudotis viena minkymo ir kildinimo programa ir dvi kepimo programomis. Kepimo programos gali 
būti naudojamos iš karto po duonos gaminimo proceso. 
 
Minkymo programa (18) 
Programos metu bus atliekamas vienas minkymo ir trys kildinimo etapai. 
• Pasirinkite programą (18): paspauskite mygtuką Menu (12). 
• Paspauskite mygtuką Start/Stop (13). Minkymas prasidės. Po jo seks trys kildinimo etapai. Po kiekvieno 

kildinimo etapo pasigirs 4 pyptelėjimai. 
 
Kepimo programa (19) 
Programa atlieka tik kepimo procedūrą. Ji gali būti naudojama norint pailginti ką tik pasibaigusios programos 
trukmę. 
• Pasirinkite programą (19): paspauskite mygtuką Menu (12). 
• Nustatykite kepimo laiką (10 – 60 min.): paspauskite mygtukus „+“ (14) ir „–„ (15). 
• Paspauskite mygtuką Start/Stop (13). Kepimas prasideda. 
 
Ciabatta duonos ir bandelių kepimo programa (20) 
Programa atlieka vieną kildinimo etapą ir kepimo procedūrą. Ji tinka kepti ciabatta duoną ir bandeles. 
• Pasirinkite programą (20): paspauskite mygtuką Menu (12). 
• Paspauskite mygtuką Shape (17) ir pasirinkite kepimo formą: bandelės (bread rolls) arba ciabatta duona 

(ciabatta bread). 
• Paspauskite mygtuką Browning (16) ir pasirinkite apskrudimo lygį: lengvas (light), vidutinis (medium) 

arba smarkiai apskrudęs (dark). 
• Paspauskite mygtuką Start/Stop (13). Kepimas prasideda po pirmo kildinimo etapo. 
 

KEPIMO NUK ĖLIMAS 
Kai kurios programos turi atidėtos pradžios funkciją, kuri leidžia iškepti gaminius po 15 valandų. Šią funkciją 
naudokite tik su negendančiais produktais ir neglitiminiais miltais. 
Funkcija veikia tik su 1, 3, 8, 10, 14 and 17 programomis. 
• Į duonos formą (18) sudėkite ingredientus. Laikykitės tokio eiliškumo: skysti ingredientai, miltai, mielės, 

druska ir cukrus. Paskutiniai trys ingredientai neturi liestis vieni su kitais ir su vandeniu. 
• Pasirinkite programą, naudojamą formą ir apskrudimo lygį. 
• Spausdami mygtukus „+“ (14) ir „–“ (15) pasirinkite, už kiek valandų/minučių norite, kad gaminiai būtų 

paruošti. Pavyzdžiui: jei dabar yra 12:30, o jūs norite, kad duona būtų iškepta 6:00, nustatykite 5:30. Jei 
norite, kad skaičiai ekrane keistųsi greičiau, įspauskite mygtukus. 

• Paspauskite mygtuką Start (13): ant mygtuko Menu (12) esanti lemputė įsijungs ir ekrane atsiras rodyklė 
(11.6.), rodanti į Timer (laikmatis). 

• Likusį laiką prietaisas bus parengties režime. 
Šią programą naudokite tik su jau anksčiau išbandytais receptais. 
 

GRAFIKAS  
Žinoma programos trukmė leidžia optimaliai planuoti receptus: 
• Minkymo trukmė: naudinga tuomet, kai prieš minkymo pabaigą norite įdėti keletą papildomų ingredientų. 

Nepriklausomai nuo pasirinktos programos, prietaisas visada supypsės 4 kartus iki minkymo etapo 
pabaigos likus 2 minutėms. 
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• Tešlos perkėlimas į ciabatta duonos arba bandelių formą: nurodo už kiek tiksliai laiko (skaičiuojant nuo 
programos pradžios) tešla bus perkelta į kitas formas. Funkcija turi garsinį signalą: 10 pyptelėjimų. 

• Minkymo mentelių išėmimas: nurodo tikslų laiką, kada menteles reikia išimti (programose, kuriose 
naudojama duonos forma) arba kada duonos paviršių apibarstyti sėklomis. Mentelės išimamos norint 
lengviau išimti kepinius ir formų ir siekiant gauti gražius kepinius be skylių. Pasirinkus duonos kepimo 
programas, nurodytas laikas atitinka paskutinio kildinimo etapo pabaigą, kuomet mentelės atlieka 
paskutinius judesius ir tešla subliūkšta. Pasirinkus pyragų kepimo programas, šis laikas tiksliai atitinka 
minkymo etapo pabaigą. 

• Programos pabaiga: nurodo programos laiką pasirinkus skirtingus apskrudimo lygius. Kai kuriose 
programose kepimo pabaigą galima atidėti iki 15 minučių. 

• Pakeistas kepimo procesas: nurodo programas, kurių trukmę galima keisti 10 minučių (sumažinti arba 
padidinti). 

 

Programos pabaiga 
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1 16 min  52 min 
nuo 
pradžios 

2:09 
lengvas 
2:16 
vidutinis 
2:23 
smarkus 

  Iki 15 
val. 

 

2 16 min 1:16 nuo 
pradžios 

  2:11 
lengvas 
2:16 
vidutinis 
2:21 
smarkus 

2:16 
lengvas 
2:21 
vidutinis 
2:26 
smarkus 

 -10 +10 
min 

3 30 min  1:23 nuo 
pradžios 

2:48 
lengvas 
2:55 
vidutinis 
2:62 
smarkus 

  Iki 15 
val. 

 

4 20 min 1:20 nuo 
pradžios 

  2:10 
lengvas 
2:15 
vidutinis 
2:20 
smarkus 

2:23 
lengvas 
2:28 
vidutinis 
2:33 
smarkus 

 -10 +10 
min 

5 18 min 1:04 nuo 
pradžios 

  1:43 
lengvas 
1:48 
vidutinis 
1:53 
smarkus 

1:48 
lengvas 
1:53 
vidutinis 
1:58 
smarkus 

 -10 +10 
min 

6 12 min  12 min 
nuo 
pradžios 
(pasibaigu
s 

1:17 
lengvas 
1:22 
vidutinis 
1:27 

   -10 +10 
min 
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minkymui) smarkus 
7 10 min 10 min nuo 

pradžios 
  0:40 

lengvas 
0:45 
vidutinis 
0:50 
smarkus 

0:50 
lengvas 
0:55 
vidutinis 
0:60 
smarkus 

 -10 +10 
min 

8 30 min  1:43 nuo 
pradžios 

3:13 
lengvas 
3:20 
vidutinis 
3:27 
smarkus 

  Iki 15 
val. 

 

9 25 min 1:25 nuo 
pradžios 

  2:25 
lengvas 
2:30 
vidutinis 
2:35 
smarkus 

2:30 
lengvas 
2:35 
vidutinis 
2:40 
smarkus 

 -10 +10 
min 

10 25 min  1:08 nuo 
pradžios 

2:48 
lengvas 
2:55 
vidutinis 
3:02 
smarkus 

  Iki 15 
val. 

 

11 26 min 1:06 nuo 
pradžios 

  2:21 
lengvas 
2:26 
vidutinis 
2:31 
smarkus 

2:26 
lengvas 
2:31 
vidutinis 
2:36 
smarkus 

 -10 +10 
min 

12 18 min  3:39 nuo 
pradžios 

6:10 
lengvas 
6:16 
vidutinis 
6:24 
smarkus 

   -10 +10 
min 

13 8 min 
(pirmas 
minkymo 
etapas) 
15 min 
(antras 
minkymo 
etapas) 

 1:18 nuo 
antro 
minkymo 
etapo 
pradžios 

3:06 
lengvas 
3:13 
vidutinis 
3:20 
smarkus 
+ 
brendimo 
laikas 

   -10 +10 
min 

14 22 min  1:35 nuo 
pradžios 

3:05 
lengvas 
3:12 
vidutinis 
3:19 
smarkus 

  Iki 15 
val. 

 

15 24 min 54 min nuo 
pradžios 

   2:14 
lengvas 

 -10 +10 
min 
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2:22 
vidutinis 
2:28 
smarkus 

16 24 min 1:54 nuo 
pradžios 

  2:49 
lengvas 
2:54 
vidutinis 
2:59 
smarkus 

  -10 +10 
min 

17 13 min  15 min 
nuo 
pradžios 
(pasibaigu
s 
minkymui) 

1:46 
lengvas 
1:53 
vidutinis 
2:00 
smarkus 

  Iki 15 
val. 

 

18 27 min   2:27     
19    Nuo 10 iki 

60 min 
    

20     1:15 
lengvas 
1:20 
vidutinis 
1:25 
smarkus 

1:20 
lengvas 
1:25 
vidutinis 
1:30 
smarkus 

 -10 +10 
min 

 
 

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA 
• Išjunkite prietaisą: jungiklį  (6) nustatykite į padėtį .  
• Iš elektros lizdo ištraukite kištuką (4). Leiskite prietaisui visiškai atšalti. 
• Šiek tiek kilstelėkite dangtelį (2) ir nuimkite jį nuo prietaiso (Pav. P). 
• Švelnia sudrėkinta šluoste nuvalykite dangtelį (2), kepimo skyrių (7) ir kaitinimo elementą (8). 

Nenaudokite valiklių, baliklių ir abrazyvinių priemonių. 
• Karštu vandeniu rankomis išplaukite kepimo formas (18, 19, 20), minkymo menteles (18.3.), groteles (21) 

ir kabliuką (22). Naudokite minkštą kempinėlę ir indų ploviklį. Jei nepavyksta ištraukti minkymo mentelių 
(18.3.), palikite jas kelioms minutėms šiltame vandenyje. 

• Drėgna šluoste nuvalykite prietaiso išorę. 
• Gerai nusausinkite. 
• Sudėkite formas į vidų. Būkite atsargūs, kad jų nesubraižytumėte. 
 
Dėmesio! Automatinio užsidarymo tikimybė. 
Prieš valymą, nuimkite dangtelį nuo prietaiso. 
 
Neplaukite formų indaplovėje.  
Nenaudokite metalinių kempinėlių, nes jos pažeis neprikepantį paviršių. 
 

NAUDOJIMAS IR APSAUGA DINGUS ELEKTRAI 
Daugiausiai energijos prietaisas suvartoja galutiniame kepimo etape. Minkymo, kildinimo metu ir parengties 
režime jis suvartoja vos kelis vatus elektros energijos. 
Kai prietaiso nenaudojate, jungiklį nustatykite į padėtį . Tai padės apsisaugoti nuo netyčinio prietaiso 
įjungimo. 
Prietaisas turi apsauginę sistemą, kuri užtikrina, kad dingus elektrai, prietaisas toliau vykdys pasirinktą 
programą (maks. 15 minučių).   
 



 13 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 
 

Problema Sprendimas 
Nėra elektros. Prietaisas tęsia nustatytą programą 15 minučių. 

Jei per šį laiką elektra neatsiras, programa bus 
nutraukta. 

Pasirinkta programa neįsijungia. Nustatyta nukeltos pradžios funkcija. 
Pasirinkta programa neįsijungia ir ekrane 
rodoma klaidos žinutė error E01. 

Prietaisas vis dar karštas, nes gaminimo 
procesas ką tik pasibaigė. Leiskite prietaisui 
atvėsti (apie 1 val.). 

Pasirinkta programa neįsijungia ir ekrane 
rodoma klaidos žinutė error E00. 

Prietaisas pernelyg šaltas. Nuneškite jį į šiltesnę 
vietą. 

Perkėlus tešlą, ciabatta duonos arba bandelių 
kepimo programa neįsijungia. 

10 pyptelėjimų nuskambėjo daugiau kaip prieš 1 
valandą. 

13 programa nepradeda veikti sudėjus 
ingredientus. 

10 pyptelėjimų nuskambėjo daugiau kaip prieš 
12 valandų. 

Iš kepimo skyriaus sklinda dūmai. Tešla „išlipo“ iš formų ir susilietė su kaitinimo 
elementu. Išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš 
lizdo ir palikite prietaisą atšalti. Tik tuomet 
išvalykite kepimo skyrių. 
Jokiu būdu į skyrių nepilkite vandens. 

Variklis veikia, bet minkymo etapas 
neprasideda. 
Sukimosi metu girdimas triukšmas. 

Minkymo mentelės neįdėtos į vietą. 
Forma blogai įstatyta. 
Sustabdykite prietaisą ir pastumkite formą 
žemyn, kad užsifiksuotų; arba pritvirtinkite 
menteles. 

Minkymo metu forma išsijudina iš savo vietos. Forma blogai įstatyta. Sustabdykite prietaisą ir 
pastumkite formą žemyn, kad užsifiksuotų. 

Klaidos žinutė ekrane: EEE arba HHH.  Pristatykite prietaisą į autorizuotą Imetec 
aptarnavimo centrą. 

 
NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS 

Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką 
tausojančiu būdu. 
 
Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis 
privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos   

           gali būti perdirbtos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone  
           ar prekybininku dėl papildomos informacijos. 
 

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS 
Jei prietaisas sugedo, susisiekite su autorizuotu Imetec aptarnavimo centru ir nurodykite prietaiso modelį. 
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape.  
Instrukcijų nesilaikymas panaikina prietaisui suteiktą garantiją. 
 
 
 
 
 
 
 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 


