
GRUZDINTUVĖ SOLAC FM6721
NAUDOTOJO VADOVAS

A džiai perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. 

Instrukcijos – svarbi prietaiso dalis. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau 

pasikonsultuo .

Saugumo perspėjimai
 Prietaisas skirtas naudo  namuose ir vietose, kuriose galėtų bū  

panašiai pritaikomas, pvz. biuruose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse, 

poilsiavietėse, viešbučių, motelių ir hostelių svečiams aptarnau .

 Prietaisas nepritaikytas 0-8 metų vaikams. Vyresni nei 8 metų vaikai 

gali naudo  prietaisą, prižiūrimi suaugusiųjų. Sutrikusių pro nių, 

ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, 

prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar 

prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Laikykite  prietaisą  ir  jo  laidą  jaunesniems nei  8  metų  vaikams nepasiekiamoje  vietoje.  Vaikams draudžiama valy  ir

prižiūrė  prietaisą.

 Laikykite prietaisą ant tvirto paviršiaus, kad neišsipiltų jame esantys karš  skysčiai. 

 Nejudinkite ir nekilnokite veikiančios gruzdintuvės.

  Karš  paviršiai! Metaliniai veikiančio prietaiso paviršiai gali labai įkais . Nelieskite metalinių įjungto prietaiso detalių.

  Niekada nemerkite valdymo pulto (3) ir gruzdintuvės korpuso į vandenį. Išrinkite prietaisą, laikydamiesi instrukcijų 

nurodymų, pateiktų skiltyje „Valymas ir priežiūra“. Vandeniu plaukite k instrukcijose nurodytas prietaiso dalis.

 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, įgaliotam techninio aptarnavimo centrui ar kitam 

įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

 Nenaudokite prietaiso kartu su laikmačiu ir nejunkite jo į reguliariai įjungiamą ir išjungiamą elektros ekimo sistemą, nes

gali pasikeis  prietaiso elektros saugumo nustatymai.

 Nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso. Sugedus prietaiso laidui ar kitai detalei, nenaudokite prietaiso ir nuneškite jį į 

įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Nenaudokite kitokių nei SOLAC rekomenduojamų priedų ir atsarginių detalių.

 Prieš  jungdami prietaisą į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad prietaiso e ketėje  nurodyta  srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Visada išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę jį naudo , prieš surinkdami ar išrinkdami, taip pat prieš valydami ar tvarkydami.

Išjunkite prietaisą iš rozetės, įvykus elektros ekimo nutrūkimui. Prieš įjungdami ir išjungdami prietaisą iš rozetės, 

įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas.

 Nenaudokite laido prietaisui pakabin . Visada išjunkite prietaisą iš rozetės, traukdami už kištuko, o ne laido.

 Neleiskite laidui lies s prie aštrių kampų ir įkaitusių paviršių. Nepalikite laido kybo  ant stalo ar spintelės krašto, kad maži

vaikai už jo nepatrauktų ir nenumestų prietaiso.

 Pašalinkite visus prietaiso viduje ir išorėje esančius reklaminius lipdukus ir pakuotės elementus, pvz. popierinius ar 

plas kinius maišelius, kartoną ir plas kines plėveles.

 Niekada nejunkite prietaiso, nebent aliejaus lygis prietaise yra virš MIN ir žemiau MAX lygio žymos.

 Pilkite į gruzdintuvę k aliejų.

 Įsi kinkite, kad naudojama rozetė yra nkamai įžeminta.

 Nepalikite į elektros lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

 Prietaisas turi šiluminės apsaugos mechanizmą. Termostatui sugedus, prietaisui bus automa škai nutraukiamas elektros 

ekimas. Tokiu būdu prietaisas neperkais.

DĖMESIO: nemeskite a tarnavusio prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite jį į ar miausią bui nės technikos 

surinkimo ir perdirbimo punktą. Tokiu būdu padėsite prižiūrė  aplinką.

Sudedamosios dalys  
1. Dangtelis su filtru
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2. Langelis (FG6931/FG6941 modeliai) 

3. Valdymo pultas

4. Temperatūros valdiklis

5. ON/OFF mygtukas ir laikma s (FG6931/FG6941 modeliai)

6. Įjungto gruzdintuvo indikatoriaus lemputė (raudona)

7. Gruzdintuvo  paruošimo  naudo  indikatoriaus  lemputė

(žalia)

8. Nerūdijančio plieno gruzdinimo indelis

9. Korpusas su rankenėlėmis

10. Gruzdinimo krepšelis

11. Krepšelio rankenėlė

12. Drenavimo stovelis

13. Laido laikymo vieta

14. Saugumo sistemos mygtukas

Naudojimas
Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame perplau

gruzdinimo krepšelį (8) ir indelį (10), vadovaujan s instrukcijomis,

pateiktomis skiltyje „Valymas ir priežiūra“.

1. Padėkite prietaisą ant horizontalaus, plokščio ir tvirto

paviršiaus toliau nuo krašto. Neleiskite laidui kybo  ant

stalo ar spintelės krašto bei lies s prie įkaitusių paviršių.

2. Supilkite aliejų ar skystus riebalus į gruzdintuvę.

Nepamirškite, kad aliejaus turėtų bū  tarp MIN ir MAX

lygio žymų, esančių gruzdinimo indelio viduje.

3. Nustatę ver kalią krepšelio rankenėlės (11) padė ,

paspausdami įstatykite metalines šakutes į krepšelio

laikiklio angas (1 pav.). Tada pasukite rankenėlę

horizontaliai, kad jį lptų į krepšelio laikiklį.

4. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

5. Norėdami pradė  naudo  prietaisą:

 Įstačius kištuką į rozetę, įsižiebs raudona ir žalia

indikatoriaus lemputės (6/7). Įsižiebus raudonai

lemputei (6), žinosite, kad prietaisui ekiama elektra.

 Temperatūros valdikliu (4) pasirinkite pageidaujamą

temperatūrą. Rinkitės temperatūrą pagal ruošiamo

maisto rūšį (1 – daržovės, 2 – žuvis, 3 – mėsa, 4 –

bulvytės). Užges žalia indikatoriaus lemputė (7). 

 Aliejui įkaitus iki nustatytos temperatūros, įsižiebs

žalia indikatoriaus lemputė (7). Degs ir raudona

indikatoriaus lemputė (6).

6. Sudėkite maistą į krepšelį (10), kol jis dar nėra įdėtas į gruzdintuvę.

7. Atsargiai įdėkite krepšelį į gruzdintuvę. Nustatykite kepimo padė  (2 pav.).

 Sudėjus į gruzdintuvę maistą, užges žalia indikatoriaus lemputė (7). Dėl susidariusio temperatūros skirtumo maistas 

priverčia aliejų atvės . Lemputė vėl įsižiebs, aliejui pasiekus nustatytą temperatūrą.

 Maistas turėtų bū  visuomet įmerktas į aliejų.

8. Užverkite gruzdintuvės dangtelį (1). Dangtelis turi filtrą, kuris į išorę išleidžia garus ir dūmus, neleisdamas jiems 

kondensuo s ir aliejui tašky s.

 Nenuimkite dangtelio kepimo metu. Kontroliuokite kepimo procesą per įrengtą langelį.

9. Baigę kep  maistą, nuimkite dangtelį, iškelkite krepšelį ir atsargiai jį pakratykite. Tada įstatykite jį į drenavimo padė  (3 

pav.), kad iš maisto pasišalintų kuo daugiau aliejaus.

10. Aliejui nubėgus, išimkite krepšelį iš gruzdintuvės ir jį ištuš nkite.

11. Išjunkite prietaisą. Norėdami tai padary , temperatūros valdikliu (4) pasirinkite MIN padė  (•).

12. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

13. Aliejui atvėsus, įstatykite krepšelį atgal į gruzdintuvę. Jeigu naudojate sukietėjančius riebalus, palikite juos indelyje ir 

padėkite prietaisą saugo  su jais. 
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 Kai gruzdintuvė yra tuščia (be aliejaus), galite laiky  krepšelį prietaise, sulenkdami krepšelio rankenėlę (11) į vidų.

Naudojimas su kietais kepimo riebalais
Pirmą kartą naudodami prietaisą su kietais kepimo riebalais, laikykitės šioje skiltyje pateiktų nurodymų.

1. Nustatę žemą temperatūrą, keptuvėje iš rpinkite riebalus. Nepalikite keptuvės be priežiūros ir laikykite ją toliau nuo 

mažų vaikų.

2. Išjunkite kai nimą, iš karto riebalams iš rpus. Įdėję gruzdintuvę į kriauklę, labai atsargiai išpilkite iš rpintus riebalus į 

gruzdintuvės indelį.

 Neperženkite indelyje pažymėtos MAX ribos.

3. Jeigu naudojate gruzdintuvėje likusius riebalus, šakute pradurkite skylutes riebaluose. Būkite atsargūs, kad 

nepažeistumėte kai nimo elemento.

4. Uždenkite gruzdintuvės dangtelį, kad riebalai neišsitaškytų. Temperatūros valdikliu (4) nustatykite 150°C, kad riebalai 

pamažu suminkštėtų. Jei norite, riebalams iš rpus, galite padidin  temperatūrą.

Valymas ir priežiūra
1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Palaukite, kol riebalai visiškai atvės, ir k tada išrinkite ir išvalykite prietaisą.

2. Išrinkus prietaisą, bus lengviau jį išvaly .

3. Išimkite krepšelį (10) iš indelio. Pakelkite valdymo pultą (3) ir išimkite indelį (8) iš korpuso (9).

4. Galite išplau  krepšelį ir indelį muilinu vandeniu arba indaplovėje.

5. Valykite kai nimo elementą ir valdymo pultą sudrėkintu skudurėliu.

DĖMESIO, SVARBU: niekada nemerkite valdymo pulto (3) ir kai nimo elemento į vandenį ar kitus skysčius.

6. Norėdami  paruoš  prietaisą  naudojimui,  palaukite,  kol  visos  prietaiso  detalės  visiškai  išdžius,  ir  surinkite  prietaisą

atvirkščia eilės tvarka. Įsi kinkite, kad prietaiso kontūrai a nka prietaise esančias žymas.

Prak ški patarimai

 Dėkite į aliejų ar kitus riebalus k visiškai sausus maisto produktus.

 Jei norite, kad bulvės nesuliptų, prieš jas kepdami, nepamirškite jų perplau .

 Jeigu neke nate reguliariai  naudo  prietaiso, laikykite kepimo aliejų sandariose talpyklose šaldytuve ar kitoje vėsioje

vietoje. Prieš padėdami aliejų saugo , pirmiausia koštuvu pašalinkite kepto maisto daleles.

 Pakeiskite aliejų, jam patamsėjus ar pradėjus skleis  nemalonų kvapą, taip pat jeigu jame paruoštas maistas yra prasto

skonio. Niekada nepilkite šviežio aliejaus į panaudotą.

 Nepalikite aliejaus įkai nto ilgiau nei bū na.

 Visada padėkite gruzdintuvę saugo  užvertu dangteliu, kad dulkės ir ki  pašaliniai veiksniai nepakenktų aliejaus kokybei.

 Nepilkite panaudotų riebalų į kanalizaciją. Supilkite juos į sandarią talpyklą ir nuneškite išmes  į a nkamą konteinerį.

Saugumo sistema
 Prietaisas turi  apsaugos nuo perkai mo mechanizmą, kuris  nutraukia elektros ekimą prietaisui,  jam perkaitus. Tokiu

atveju atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

2. Paspauskite mygtuką (14), naudodami atsuktuvą plas kine rankenėle.

3. Įstatykite prietaiso kištuką į  elektros lizdą ir  įsi kinkite,  kad jis  nkamai veikia.  Jeigu problemos nepavyksta išspręs ,

nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


