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Techniniai duomenys

SKRUDINTUVO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes
tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų laikykitės.
Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui,
pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į bendrovę dar prieš
pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos puslapyje.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su skrudintuvu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastiku

neuždustų.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip SKRUDINTUVAS, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks jo
pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

• Jaunesni nei 12 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl
savo neprityrimo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti
prietaisą naudojant. Vaikams draudžiama žaisti su skrudintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi
suaugusiųjų. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 12 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai prietaisas
įjungtas arba kaista.

• NIEKADA nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis ar kojomis.

• NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties skrudintuvo.

• NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir
kt.).

• NEPALIKITE skrudintuvo įjungto į rozetę, kai jo nebenaudojate, taip pat kai jį taisote ar valote.

• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus sveikatai.

• NIEKADA nemerkite prietaiso į vandenį ir nepalikite jo po tekančio vandens srove.

• Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu laikmačiu, nuotolinio valdymo sistema ar panašiais įrenginiais.

DĖMESIO! Įkaitęs paviršius.
GALITE NUDEGTI. Nelieskite įkaitusių grotelių, išorinių bei kepimo paviršių, kai prietaisas įjungtas ir kai išjungtas, bet dar neatvėsęs.
Skrudinama duona gali pradėti svilti. Taigi nenaudokite prietaiso šalia arba žemiau lengvai užsidegančių medžiagų, pvz. užuolaidų.
Nepalikite įjungto skrudintuvo be priežiūros.
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• NENAUDOKITE prietaiso greta vandens pilnos kriauklės. Laikykite naudojamą prietaisą taip, kad jis negalėtų įkristi į
kriauklę.

• NENAUDOKITE skrudintuvo greta dujinės viryklės. Neleiskite, kad prietaiso laidas liestųsi prie karštų, kaistančių
paviršių, keptuvių ar kitų indų. Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies.

Naudojami simboliai

Naudotojo vadovas

Sudedamosios dalys ir priedai (A pav.)
1. Riekelę laikančios grotelės
2. Skrudinimo paviršiai
3. Korpusas
4. Maitinimo laidas
5. Padėklas trupiniams
6. Laikmatis
7. Valdymo rankenėlė (Eco / įprastinė parinktys)
8. Rankenėlė

Naudojimas
Valdymo rankenėlė (7) turi šias parinktis:

Simbolis ant skrudintuvo Funkcija

ECO Sumažinti skrudinant sunaudojamos elektros energijos kiekį.

Skrudinti duoną. Ruošti skrebučius su alyvuogių aliejumi ir česnaku.

NORMAL Greitesniam skrudinimui.

Ruošti skrebučius su įdaru.

DĖMESIO! Prieš naudodami skrudintuvą maistui ruošti, gerai išvalykite visus paviršius, kurie gaminant liečiasi su maisto

produktais.

Niekuomet nemerkite skrudintuvo į vandenį!

Duonos grotelių (1) ir trupinių padėklo (5) valymas

• Ištraukite groteles (1) iš skrudinimo angos (2) [B pav.].

• Ištraukite trupinių padėklą (5) [C pav.].

• Groteles (1) ir trupinių padėklą (5) plaukite:

o Rankomis, naudodami vandenį ir valymo priemonę;

o Indaplovėje, bet ne aukštesnėje nei 60°C temperatūroje.

Skrudintuvo išorinių paviršių (3) valymas
Valydami skrudintuvo korpusą (3) ir maitinimo laidą (4), naudokite drėgną, gerai išgręžtą kempinę.

Naudojimas

DĖMESIO, SVARBU!

• Nekiškite peilių, šakučių ar kitų objektų į skrudinimui skirtą angą (2) net tada, kai prietaisas išjungtas. Nekiškite į

skrudinimo angą pirštų.

• Nedėkite į groteles (1) maisto, suvynioto į metalinę foliją.

• Pirmą kartą naudodami prietaisą, prieš dėdami į skrudintuvą maistą, keletą minučių palaukite: iš pirmąkart įjungto

prietaiso gali pradėti skirtis dūmai.
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• Suspauskite rankenėlę (8), kad pravertumėte groteles (1). Įstatykite duonos riekelę [D pav.].

• Atleiskite rankenėlę (8), kad suspaustumėte grotelėse (1) laikomą riekelę [E pav.].

• Įstatykite groteles (1) į skrudinimo angą (2) [F pav.].

• Įkiškite prietaiso kištuką (4) į maitinimo lizdą.

• Valdymo rankenėle (7) pasirinkite ECO arba NORMAL parinktį.

• Laiko nustatymo rankenėle (6) pasirinkite skrudinimo laiką.

• Palaukite, kol nuskambės garsinis signalas, reiškiantis, kad skrudinimas baigtas. Tuomet ištraukite groteles (1).

Trikdžių šalinimas
Jei pastebėjote vieną iš šių problemų, bandykite ją pašalinti, vadovaudamiesi pateiktais pasiūlymais.

Problema Galima priežastis Sprendimas

Riekelė nepakankamai

apskrudusi.

Duoną skrudinote per trumpai. Laiko nustatymo rankenėle (6) pasirinkite papildomo

skrudinimo laiką.

Palaukite, kol nuskambės garsinis signalas, tuomet

ištraukite duoną laikančias groteles (1).

Iš skrudintuvo veržiasi garai. Pirmąkart įjungus naują prietaisą, gali

skirtis šiek tiek dūmų – tai normalu.

Pirmą kartą naudodami prietaisą, prieš dėdami į

skrudintuvą maistą, keletą minučių palaukite.

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos standartų.

Atitarnavęs prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą

sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę

atliekų tvarkymo įmonę ar pardavėją.

Techninė priežiūra ir garantija

Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros

centru. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba paskambinkite žemiau nurodytu nemokamu numeriu.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


