
Elektrinis garpuodis TAURUS SALUTECOOK
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote TAURUS prietaisą. Aukščiausios kokybės standartus a nkan  technologija, dizainas ir veikimo principai 

už krina ilgą ir pa kimą prietaiso tarnavimą.

Sudedamosios dalys
A. Dangtelis

B. 1-as padėklas
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C. 2-as padėklas

D. Ryžių padėklas

E. Laikma s

F. Vandens talpykla

G. Indikatoriaus lemputė

H. Skiriamasis elementas

I. Kai nimo elemento dangtelis

 A džiai  perskaitykite  naudojimo  instrukcijas,  prieš  įjungdami  prietaisą.  Išsaugokite  jas,  kad  galėtumėte  vėliau

pasikonsultuo . Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

 Prieš naudodami prietaisą, išvalykite visas su maistu besiliečiančias dalis taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.

Saugumo patarimai ir perspėjimai
 Prietaisas  skirtas  naudo  k  namuose.  Jis  nepritaikytas  profesionalam  ar  komerciniam  naudojimui.  Prietaisas

nepritaikytas naudo  „Bed and Breakfast“, viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų svečiams

aptarnau .  Taip  pat  nenaudokite  prietaiso ūkiniuose pastatuose bei  parduotuvėse ir  biuruose įrengtose darbuotojų

virtuvėlėse. 

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), 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.

 Vaikai neturėtų valy  ir prižiūrė  prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų.

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

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

 Naudojant prietaisą, išoriniai jo paviršiai gali labai įkais .

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančio vandens srove.

 Jei prietaiso laidas yra pažeistas, reikia pakeis  jį nauju. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo

centą. Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  prietaiso, nes galite susižeis .

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

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į įžemintą elektros lizdą (bent 10 A).

 Turėtumėte galė  lengvai įstaty  kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.

 Nenaudokite laido prietaisui kel , perneš  ar išjung  iš rozetės.

 Neleiskite mai nimo laidui kybo  ant stalo ar spintelės krašto bei lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių.

 Reguliariai krinkite, ar nepažeistas mai nimo laidas. Susivyniojęs ar pažeistas laidas gali padidin  elektros šoko riziką.

 Kaip  papildomą saugumo priemonę rekomenduojame naudo  pa kimą  ne  s presnės  nei  30 mA  srovės  liekamosios

srovės įtaisą (RCD). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Įskilus prietaiso korpuso apdailai, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Naudokite  prietaisą  švarioje,  gerai  apšviestoje  vietoje.  Naudodami  prietaisą  tamsiose,  netvarkingose  patalpose,

rizikuojate susižeis .

 Prietaisas nepritaikytas naudo  atvirame ore.

Naudojimo ir priežiūros taisyklės
 Kaskart prieš pradėdami naudo  prietaisą, visiškai išvyniokite jo laidą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai pritvir n  jo priedai. 

 Nejunkite prietaiso, į jį neįpylę vandens.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Nepalenkite naudojamo prietaiso ir jo neapverskite.

 Atsižvelkite į MAX lygio žymą.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.

 Laikykite prietaisą vaikams ir neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.
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 Į prietaisą pilkite k vandenį.

 Nesilaikant instrukcijų nurodymų ir ne nkamai naudojant prietaisą, gamintojo garan ja negalioja. 

Prieš pradedant naudo
 Įsi kinkite, kad nuėmėte visus pakuotės elementus.

 Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame išbandy  jo veikimą, į jį nededant maisto.

 Prieš  pirmą  kartą  naudojant  prietaisą, išvalykite  visas  jo  su  maistu  besiliečiančias  detales,  kaip  aprašyta  skiltyje

„Valymas“.

Naudojimas
 Prieš įjungdami prietaisą, įpilkite į jį vandens.

 Atverkite dangtelį ir išimkite kepimo padėklus.

 Pripildykite talpyklą, atsižvelgdami į MAX ribą.

 Priklausomai nuo verdamo maisto kiekio, įdėkite vieną arba abu padėklus ir uždenkite dang .

 Prieš įjungdami kištuką į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

 Įjunkite prietaisą, nustatydami laikma .

 Prietaisui įsijungus, degs indikatoriaus lemputė (1 pav.). Nustojus deg  indikatoriaus lemputei, pa krinkite vandens lygį

talpykloje ir, esant reikalui, ją pripildykite.

 Pasibaigus nustatytam darbo laikui, prietaisas automa škai išsijungs.

Laikmačio funkcija
 Laikma s leis kontroliuo  prietaiso veikimo trukmę.

 Norėdami nustaty  veikimo trukmę, pasirinkite ją laikmačio mygtuku.

Baigus naudo  prietaisą
 Išjunkite prietaisą, greičio valdikliu pasirinkdami 0 padė .

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Išvalykite prietaisą.

Valymas
 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

 Išskyrus  variklį  ir  laidą,  galite  valy  visas  prietaiso  dalis  indų  plovikliu  ar  kita  valymo priemone  ir  vandeniu.  Gerai

nuplaukite valytas vietas, kad pašalintumėte indų ploviklio likučius.

 Valykite elektrinius mechanizmus bei laidą sudrėkintu skudurėliu ir gerai išdžiovinkite. NEMERKITE Į VANDENĮ AR KITUS

SKYSČIUS.

 Valydami prietaisą sudrėkintu skudurėliu, galite naudo  ir keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite valytas vietas.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nių ar bazinių valymo priemonių, baliklių ar ėsdinančių valiklių prietaisui valy .

 Patariame reguliariai valy  prietaisą ir pašalin  maisto likučius.

 Galite plau  šias prietaiso detales šiltame muiliname vandenyje ar indaplovėje, nustatę švelnaus valymo programą:

o Dangtelį;

o Ryžių padėklą;

o 1-ą ir 2-ą padėklą.

 Prieš surinkdami prietaisą ir padėdami jį saugo , gerai išdžiovinkite valytas detales.

Kalkių nuosėdų šalinimas

 Norėdami už krin  nkamą prietaiso veikimą, pašalinkite kalkių nuosėdas ir magnio apnašas, atsirandančias dėl kieto

vandens naudojimo. 

 Nuosėdos kaupsis lėčiau, jei naudosite vandenį, turin  mažai kalcio ir magnio. 

 Jei neturite galimybės naudo  demineralizuoto vandens, nepamirškite reguliariai pašalin  kalkių nuosėdų:

o Kas 6 savaites, jeigu vanduo yra labai kietas;

o Kas 12 savaičių, jeigu vanduo yra vidu niškai kietas.

 Nuosėdoms šalin  rekomenduojame specialią  TAURUS priemonę DECAL.  Ją  įsigy  galite  specialiose  parduotuvėse ir
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įgaliotuose techninio aptarnavimo centruose. 

 Nuosėdoms valy  naudokite k specialų nuosėdų šalinimo produktą.

 Naminiai nuosėdų šalinimo metodai, pvz. acto naudojimas, šiam prietaisui valy  nerekomenduojami. 

Gedimai ir trikdžių šalinimas  

Įvykus gedimui, nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy

prietaiso, nes tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas ir perdirbimas

Prietaiso  pakuotę  sudarantys  elementai  yra  pakarto nai  perdirbami.  Išrūšiuokite  ir  išmeskite  kiekvienos  rūšies  medžiagas  į

nkamas šiukšliadėžes.

Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavęs prietaisas turėtų bū  išmetamas specialiame elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo

punkte.

 Šis simbolis reiškia, kad naudojamo prietaiso paviršiai gali įkais .

Prietaisas a nka 2006/95/EC (žemos įtampos), 2004/108/EC (elektromagne nio suderinamumo), 2011/65/EC (riboto pavojingų

medžiagų  naudojimo elektriniuose  ir  elektroniniuose  prietaisuose)  ir  2009/125/EC (ekologiško  energiją  naudojančių  prietaisų

dizaino) direktyvas.
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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


