
Sumuštinių keptuvė IM-7389
INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAI TEISINGAM IR SAUGIAM NAUDOJIMUI

SVARBIOS INSTRUKCIJOS; PRAŠOME IŠSAUGOTI JEI ATEITYJE IŠKILTŲKLAUSIMŲ.
INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR SAUGUMO ASPEKTUS,SVARBIUS
JO SURINKIMUI, NAUDOJIMUI IR PRIEŽIŪRAI.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETECaptarnavimo centrui.

2. Priešįjungdamiprietaisą į elektroslizdą įsitikinkite,kadjų pajėgumasatitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų, jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite

elektrikui pakeisti netinkantįelektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y. kaip sumuštinių keptuvė, skirta

namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar
neracionaliainaudojantprietaisą.

5. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
• niekadanelieskiteprietaisošlapiomis,drėgnomisrankomisarkojomis
• netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
• nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
• neleiskite vaikams ar neveiksniems asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių

priežiūros
6. Dėmesio: duona gali degti, todėl nenaudokite sumuštinių keptuvės greta audinių ar kitokių

greitai užsidegti galinčių objektų. Visuomet stebėkite procesą.
7. Prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros, išjunkite jį iš elektros tinklo.
8. Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ir nekiškite po tekančio vandens srove.
9. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo

susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistasar jį reikia pakeisti, susisiekitesu

autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
11. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę

kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad
jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

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

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

12. SAUGOKITĖS GALIMŲ NUDEGIMŲ – nelieskite lėkščių ir išorinių prietaiso dalių,
kai jis įjungtas ar netgi po to, kai baigėte juo naudotis. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

13. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su
atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

14. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
15. Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, kai paliekate jį be priežiūros.
16. Niekada šiai sumuštinių keptuvei nenaudokite nuotolinio valdymo pultelių, iš anksto

nustatomų laikrodžių ir panašių prietaisų.

Visi prietaisai turi būti išmetami laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų.
Šiame prietaise panaudotos perdirbamos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti
žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl
papildomos informacijos.



IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šį prietaisą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite prietaiso
kokybę ir patikimumą, nes jis buvo kuriamas atsižvelgiantį kliento poreikius.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Fig. Z]

1. Viršutinioji kaitinimolėkštė
2. Apatinioji kaitinimolėkštė
3. Rankena
4. Įjungimo lemputė
5. „Paruoštakepimui“ lemputė
6. Uždarymo spaustukas
7. Mentelė

VEIKIMO LEMPUTĖS
Sumuštiniųkeptuvėje įmontuotos dvi veikimo lemputės:

Raudona lemputė (4)
Sumuštinių keptuvė yra įjungtaį elektros tinklą ir
kaista.

Žalia lemputė (5)
Reikiama temperatūra lėkštėse pasiekta, sumuštinių
keptuvėparuošta naudojimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ
Ši sumuštinių keptuvė idealiai tinka duonos skrudinimui, perteptų sumuštinių gamybai, sviestinių
bandelių, pyrago pašildymui, taip pat dešrelių, mėsainių, sūrio kepimui ar skrudinimui.

Naudojant pirm ą kart ą
- Drėgna kempine ar šluoste nuvalykite kaitinimo lėkštes (1 ir 2). Stenkitės nepažeisti

nedegančio lėkščiųpaviršiaus.
PRAŠOME ĮSIDĖMĖTI: NAUJAS PRIETAISAS GALI SKLEISTI „NAUJ Ą“ KVAP Ą AR
GALI IŠSISKIRTI ŠIEK TIEK D ŪMŲ, TODĖL PRIEŠ DEDANT MAIST Ą ANT
LĖKŠTĖSREKOMENDUOJAMEKELET ĄMINU ČIŲPALAUKTI.

Kaip naudoti
- Atlenkite uždarymo spaustuką (6) ir atidarysite keptuvę [Fig. A].
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą. Užsidegs raudona lemputė (4) ir lėkštės ims kaisti.
- Po keliųminučių užsidegs žalia, „paruošta kepimui“ lemputė (5).
- Maistą padėkite ant apatiniosios lėkštės [Fig. B].
- Uždarykiteviršutiniąją lėkštę ir švelniaiją spustelkite.
- Maistą kepkite kol jis apskrus arba pasieks reikiamą iškepimo laipsnį.
- Maistą išimkite arba apverskite naudodamiesi mentele (7), kuri nepažeis apsauginio lėkščių

sluoksnio [Fig. C].
- Norėdamiišjungti prietaisą, ištraukitekištuką išelektroslizdo.
PASTABA: kad sumuštinių keptuvę būtų lengviau valyti, prikepančius produktus (mėsainius ir kt.)
kepkite suvyniotusį kepimo popierių [Fig. D]. Sekite instrukcijas, nurodytas kepimo popieriaus
pakuotėje.

VALYMAS
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti, tada šalinkite maisto likučius. Naudokitės popieriniais

rankšluosčiais ir banguota mentelės dalimi [Fig. E].
- Lėkštesir kitasplastikinesprietaisodalisvalykitedrėgna,gerainuspaustakempine.

PRAŠOME ĮSIDĖMĖTI:
- NENAUDOKITE PLIENINI Ų IR KITOKI Ų PAVIRŠIŲ BRAIŽANŽI Ų PRIEMONI Ų,

KURIOS GALI PAŽEISTI NEPRIKEPANT ĮLĖKŠČIŲPAVIRŠIŲ.
- SAUGOKITEPRIETAIS ĄNUO VANDENS.
- NELIESKITE L ĖKŠČIŲ IR KIT ŲPRIETAISO DALI Ų JAM VEIKIANT.
- VENKITE T ŲMAISTO PRODUKT Ų, KURIE KEPIMO METU IŠSKIRIA SKYS ČIUS

ARRIEBALUS.
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