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SAUGOS PASTABOS
• Išėmę prietaisą iš pakuotės pagal brėžinį patikrinkite, ar jis 

nepažeistas, ar nėra kokių nors transportavimo apgadinimų. Jei kyla 
kokių nors abejonių, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite vaikams žaisti su pakuote. Plastikinį maišelį laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje – pavojus uždusti!

Saugos pastabos  1 psl.
Simboliai  3 psl.
Prietaiso ir jo priedų aprašymas  4 psl.
Valymas prieš naudojant  
pirmą kartą  4 psl.
Naudojimas  4 psl.
Valymas ir priežiūra  5 psl.
Trikčių šalinimas  6 psl.
Išmetimas  6 psl.
Pagalba ir garantija  6 psl.
Iliustracijų vadovas  I–II psl.
Techniniai duomenys III psl.

KEPTUVO NAUDOJIMO  
INSTRUKCIJOS

Gerbiamas kliente, IMETEC dėkoja, kad įsigijote šį gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti šio 
prietaiso kokybe ir patikimumu, nes jis sukurtas ir pagamintas siekiant patenkinti klientų poreikius. 
Šis instrukcijų vadovas sudarytas laikantis Europos standartų EN 62079 reikalavimų.

 SVARBU! 
Saugaus naudojimo instrukcijos ir įspėjimai.

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, 
ypač saugumo įspėjimus, kurių būtina laikytis. Šį vadovą ir iliustracijų 
vadovą laikykite su prietaisu, kad prireikus juo galėtumėte pasinaudoti 
ateityje. Jei prietaisą ketinate perleisti kitam naudotojui, būtinai 
perduokite ir šiuos dokumentus. 

 PASTABA. Jei kuris nors šio lankstinuko dalis yra nesuprantama 
arba kelia abejonių, prieš pradėdami naudotis gaminiu kreipkitės į 
įmonę paskutiniame puslapyje nurodytu adresu.

RODYKLĖ
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• Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar techniniai duomenys (16) 

sutampa su maitinimo šaltinio parametrais. Identifikaciniai techniniai 
duomenys (16) yra nurodyti ant prietaiso (16) ir maitinimo šaltinio / 
akumuliatoriaus kroviklio (jei naudojama).

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį, t. 
y. kaip buitinis keptuvas. Naudojimas bet kokiai kitai paskirčiai yra 
draudžiamas ir pavojingas.

• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys 
ribotu psichinius, jutiminius ar protinius gebėjimus arba tie, kuriems 
trūksta patirties arba žinių, jei jie yra prižiūrimi ir supažindinami su 
saugiu prietaiso naudojimu bei supranta su tuo susijusius pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi jaunesni nei 8 
metų vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

• Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
• Šio prietaiso elektros sistemos saugumas užtikrinamas tik prijungus 

jį tiesiogiai prie veikiančios įžeminimo sistemos, kaip to reikalaujama 
pagal galiojančius elektros saugos standartus. Šį svarbų saugos 
reikalavimą būtina patikrinti ir kilus abejonių pasirūpinkite, kad 
sistemą patikrintų kvalifikuotas technikos specialistas.

•  NESINAUDOKITE prietaisu drėgnomis rankomis, šlapiomis 
kojomis arba būdami basi.

•  Norėdami atjungti kištuką nuo lizdo NETRAUKITE už maitinimo 
laido arba paties prietaiso.

• Prieš valydami arba atlikdami prietaiso priežiūros darbus, keisdami 
priedus arba palikdami prietaisą nenaudojamą visada atjunkite jį nuo 
maitinimo šaltinio.

• Jei prietaisas sugenda arba veikia netinkamai, išjunkite jį ir nieko su 
juo nedarykite. Remontą turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros 
centras. 

• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti įgaliotasis techninės 
priežiūros centras, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.

•  NIEKADA nemerkite prietaiso į vandenį ir niekada nekiškite jo po 
tekančiu vandeniu.

• Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio 
valdymo sistema arba panašiomis sistemomis.
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LT  DĖMESIO! Karštas paviršius.

SVARBU! PAVOJUS NUSIDEGINTI – prietaisui veikiant arba 
jam visiškai neatvėsus nelieskite plokščių ir išorinių sienelių.

•  NENAUDOKITE prietaiso šalia vandens pilnos plautuvės. 
Naudojantis prietaisu jis turi būti padėtas taip, kad neįkristų į plautuvę.

•  NENAUDOKITE šalia viryklės. Saugokite, kad laidas neprisiliestų 
prie kaštų, įkaitusių paviršių, atviros liepsnos, puodų ar kitų virtuvės 
indų.

• Prietaisą visada statykite ant lygaus ir tiesaus paviršiaus.
• Duona tarp plokščių gali pradėti degti ir gali pasirodyti liepsna ir 

(arba) dūmai. Niekada nenaudokite vandens. Jei reikia užgesinti 
liepsną, prietaisą atjunkite ir uždėkite šlapią audinį.

• Metalinių daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ir dangčių, negalima 
dėti ant kepimo plokščių, nes jie gali įkaisti.

 ĮSPĖJIMAS. Jei paviršius yra įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad 
išvengtumėte elektros smūgio.

SIMBOLIAI

Atsargiai! Karštas paviršius Įjungimo padėtis

Draudžiama Išjungimo padėtis

Dėmesio
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LTPRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Informacijos apie prietaiso funkcijas ieškokite ant išorinės pakuotės. Naudokite tik pridedamus priedus.
Prietaiso įrangą patikrinkite pagal [Z] pav. iliustracijų vadove. Visi paveikslėliai ant šių naudojimo 
instrukcijų viršelių.
1. Viršutinė korpuso dalis
2. Uždarymo kabliukas ir plokščių aukščio 

reguliavimo rankenėlė
3. Apatinė korpuso dalis
4. I/O rankenėlė
5. Termostato rankenėlė
6. Parengimo naudoti LED lemputė
7. Maitinimo LED lemputė
8. Viršutinės plokštės atlaisvinimo mygtukas

9. Viršutinė plokštė
10. 180° atidarymo mygtukas
11. Apatinė plokštė
12. Apatinės plokštės atlaisvinimo mygtukas
13. Plokštės tvirtinimo kabliukai
14. Maitinimo laidas su kištuku
15. Skysčių surinkimo padėklas
16. Techniniai duomenys
17. Rankena

VALYMAS PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
• Išpakuokite prietaisą.
• Išimkite visus įdėklus arba nuklijuokite ant gaminio priklijuotas etiketes.
• Nuplaukite visus išimamus komponentus: viršutinę (9) ir apatinę plokštę (11) bei skysčių surinkimo 

padėklą (15) nuplaukite rankomis arba indaplovėje ne aukštesnėje nei 55 °C temperatūroje.
• Korpuso išorę (1) ir apatinę korpuso dalį (3) nušluostykite drėgna ir gerai išgręžta kempine
• Nusausinkite sausa šluoste.

NAUDOJIMAS
Prijunkite kištuką (14) prie maitinimo lizdo.
Keptuvą galima naudoti 3 skirtingomis toliau nurodytomis padėtimis. 
Suspaudus plokštes [A pav.]
Šioje padėtyje maistą galima vienu metu kepti iš viršaus ir iš apačios per pusę nustatyto laiką. Šis 
būdas padeda sustiprinti mėsos skonį (kepsnių, mėsainių ir pan.), nes ji išlieka minkšta ir sultinga. 
Aukšta temperatūra suformuoja plutelę ant viso produkto paviršiaus, todėl viduje sulaikomos jo sultys.
Maisto ruošimas suspaudus plokštes.
• Sukdami termostato rankenėlę (5) pasirinkite reikiamą temperatūrą.
• Įjunkite gaminį pasukdami I/O rankenėlę (4) į padėtį „I“: užsidega LED maitinimo lemputė (7 – 

raudona).
• Kai pasiekiama reikiama temperatūra, užsidega parengimo naudoti LED lemputė (6 – žalia).
• Pasukdami rankenėlę (17) visiškai atidarykite viršutinę plokštę (9).
• Sudėkite maisto produktus ant apatinės plokštės (11).
• Uždarykite viršutinę plokštę (9) nuleisdami ją ant apatinės plokštės (11) – tiesiog gerai prispauskite 

ją prie maisto produktų [A pav.].
Lygiagrečios plokštės [B pav.]
Plokštes nustačius į šią padėtį galima paskrudinti / pašildyti itin jautrius maisto produktus, kurių 
negalima liesti arba prispausti viršutine plokšte (pica, skrebutis ir pan.). Be to, ši padėtis idealiai tinka 
paruoštam maistui arba vis dar ruošimo inde esantiems patiekalams (lazanijai ir pan.) pašildyti.
Maisto ruošimas lygiagrečiomis plokštėmis.
• Pasukdami rankenėlę (17) visiškai atidarykite viršutinę plokštę (9). 
• Pastumdami uždarymo kabliuką ir aukščio reguliavimo rankenėlę (2) į reikiamą padėtį [C pav.] 

sureguliuokite viršutinės plokštės (9) aukštį.
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• Nuleiskite viršutinę plokštę (9).
• Sukdami termostato rankenėlę (5) pasirinkite reikiamą temperatūrą.
• Įjunkite gaminį pasukdami I/O rankenėlę (4) į padėtį „I“: užsidega LED maitinimo lemputė (7 – 

raudona).
• Kai pasiekiama reikiama temperatūra, užsidega parengimo naudoti LED lemputė (6 – žalia).
• Saugodamiesi, kad nenusidegintumėte, pakelkite viršutinę plokštę (9) nuo rankenėlės (17).
• Maisto produktus sudėkite tik ant apatinės plokštės (11).
• Nuleiskite viršutinę plokštę (9).
Atverkite plokštes 180° kampu [D pav.]
Tokios padėtyje maisto ruošimo paviršius padidėja dvigubai, todėl galima paruošti daugiau maisto, 
kuris pasigamins vienu laiku. 
Maisto ruošimas atvėrus plokštes 180° kampu.
• Sukdami termostato rankenėlę (5) pasirinkite reikiamą temperatūrą.
• Įjunkite gaminį pasukdami I/O rankenėlę (4) į padėtį „I“: užsidega LED maitinimo lemputė (7 – 

raudona).
• Kai pasiekiama reikiama temperatūra, užsidega parengimo naudoti LED lemputė (6 – žalia).
• Prieš pasibaigiant programai atverkite viršutinę plokštę (9).
• Paspauskite mygtuką, kad būtų atverta 180° kampu (10) [E pav.].
• Pasukite viršutinę plokštę (9) 180° kampu, kad rankenėlė (17) atsiremtų į stalviršį [D pav.].
• Sudėkite maisto produktus ant abiejų plokščių ir prireikus po pusės laiko apverskite.
Ruošimo laikas priklauso nuo maisto produktų storio, produktų temperatūros ir asmeninio skonio.

 DĖMESIO! Pirmą kartą naudodami leiskite prietaisui veikti 
tuščiam, taip panaikinsite stiprų naujo prietaiso kvapą.

 Maisto produktų ant plokščių (9 ir 11) NEPALIKITE ilgiau nei 
būtina. 

 NIEKADA nedėkite prietaiso ant popieriaus / kartono ar plastikinio 
paviršiaus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Gaminį išjunkite pasukdami I/O rankenėlę (4) į padėtį „O“. 
• Atjunkite elektros kištuką (14) nuo lizdo.
• Leiskite gaminiui visiškai atvėsti.
• Išimkite skysčių surinkimo padėklą (15) (F pav.) ir išpilkite jo turinį.
• Išimkite plokštes (9 ir 11) paspausdami atitinkamus atlaisvinimo mygtukus (8 ir 12).
• Išplaukite plokštes rankomis arba indaplovėje ne aukštesnėje nei 55 °C temperatūroje.
• Nenaudokite šveičiamųjų kempinių ar metalinių įrankių, kurie gali pažeisti nekibiąją dangą.
• Prietaiso išorę ir valdymo skydelį nuvalykite drėgna ir gerai išgręžta kampine. Nusausinkite sausa šluoste.
• Išvalę vėl įdėkite plokštes (9 ir 11) ir įsitikinkite, kad jos tinkamai įsistatė į vietą.

• Apatinės plokštės nugarėlėje yra užrašas „Lower plate“. Įdėkite ją į apatinę gaminio dalį ir 
užkabinkite atitinkamus plokštės tvirtinimo kabliukus (13) (G pav.) – paspauskite atlaisvinimo 
mygtuką (12), tada spauskite plokštę į centrinę padėtį, kad pas igirstų spragtelėjimas (H pav.).

• Ant viršutinės plokštės nugarėlės yra užrašas „Upper plate“. Įdėkite ją į viršutinę gaminio dalį ir 
užkabinkite atitinkamus plokštės tvirtinimo kabliukus (13) – paspauskite atlaisvinimo mygtuką (8), 
tada spauskite plokštę į centrinę padėtį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
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Problema Sprendimas
Maistas pasigaminęs ne iki 
galo.

• Sukdami termostato rankenėlę (5) pagal laikrodžio rodyklę
padidinkite temperatūrą, kad pailgintumėte gaminimo laiką.

Iš gaminio sklinda dūmai. • Pirmą kartą naudodami leiskite prietaisui veikti tuščiam, taip
panaikinsite stiprų naujo prietaiso kvapą.

Gaminio nepavyksta įjungti. • Patikrinkite, ar kištukas (14) tinkamai prijungtas prie lizdo.
• Patikrinkite, ar jungiklis įjungtas pasukus I/O rankenėlę (4) į

padėtį „I“.

IŠMETIMAS
Gaminys yra supakuotas naudojant perdirbamas medžiagas. Jas išmeskite laikydamiesi 
aplinkos apsaugos standartų.
Prietaisą reikia išmesti laikantis ES standarto 2002/96/EB reikalavimų. Prietaise esančias 
perdirbamas medžiagas reikia surinkti, kad nebūtų teršiama aplinka. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę arba prietaiso pardavėją.

PAGALBA IR GARANTIJA
Jei reikia remonto arba atsarginių dalių, kreipkitės į IMETEC įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą toliau 
nurodytu nemokamu numeriu arba per svetainę. Šiam prietaisui galioja gamintojo garantija.
Dėl išsamesnės informacijos skaitykite pridedamą garantijos lapą. Jei nesilaikysite šiame vadove 
pateikiamų naudojimo ir priežiūros instrukcijų gamintojo garantija nebegalios.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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