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ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



SIMBOLIAI

Pavojaus simboliai: šie simboliai nurodo galimus pavojus. Atidžiai perskaitykite susijusius saugos
nurodymus ir laikykitės jų.

Papildoma informacija

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją!

Dėmesio: karšti paviršiai!

Tinka naudoti su maistu.

Kintamoji srovė

SIGNALINIAI ŽODŽIAI

Signaliniai žodžiai nurodo pavojus, jei nesilaikoma susijusių įspėjimų.

PAVOJUS - didelė rizika, gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį.
 
ĮSPĖJIMAS - vidutinė rizika, gali būti rimtas sužalojimas arba mirtis.

ATSARGIAI - maža rizika, gali būti nedidelis arba vidutinis sužalojimas.

PRANEŠIMAS - gali kilti rizika dėl medžiagos pažeidimo

Rinkinyje yra:

l dviejų padėklų oro gruzdintuvė
2 krepšeliai
2 vidiniai stovai
l daugiakalbė prietaiso naudojimo instrukcija

Patikrinkite,  ar  tiekiami  elementai  yra  sukomplektuoti  ir  ar  nepažeisti  komponentai.  Jei
pastebėsite kokių nors pažeidimų, nenaudokite prietaiso, o kreipkitės į UAB “Krinona” klientų
aptarnavimo skyrių.
Nuimkite nuo įrenginio visas esamas plėveles, lipdukus ar transportavimo apsaugą. 
Niekada nenuimkite prietaiso etiketės ir galimų įspėjamųjų simbolių.

PRIETAISO PASKIRTIS

Šis prietaisas skirtas maistui kepti, atitirpinti, pašildyti ir džiovinti.
Šis prietaisas veikia tik su karštu oru. Nepilkite į prietaisą aliejaus ar riebalų, kaip tai darytumėte   
naudodami įprastą gruzdintuvę!
Šis  prietaisas  netinka  jokiems skystiems patiekalams,  pvz.,  sriuboms,  padažams ar  troškiniams,
ruošti!



Šis prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir nėra skirtas komercinėms ar buitinėms 
reikmėms, pvz., viešbučiuose, nakvynės namuose, biuruose, darbuotojų virtuvėse ar panašiose 
vietose.
Prietaisą naudokite tik pagal nurodytą paskirtį ir kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje. Bet
koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu.
Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, 
bandymo patiems taisyti prietaisą arba natūralaus prietaiso nusidėvėjimo. 

SAUGOS PRANEŠIMAI

ĮSPĖJIMAS: perskaitykite ir atkreipkite dėmesį į visus su šiuo įrenginiu pateiktus saugos 
pranešimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis. Jei nesilaikysite saugos 
įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar 
protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir (arba) žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra apmokyti 
kaip saugiai naudoti prietaisą ir suprato kylančius pavojus. Dėl atitinkamų saugos priemonių 
nesilaikymo, gebėjimų arba patirties ir (arba) žinių stokos, jei jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti 
kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suprato pavojus, kylančius dėl atitinkamų saugos priemonių 
nesilaikymo.
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
Vaikams draudžiama atlikti valymo ir prietaiso priežiūros darbus, nebent jie yra vyresni nei 8 metų 
amžiaus ir yra prižiūrimi.
Jaunesni nei 8 metų vaikai ir gyvūnai privalo būti laikomi toliau nuo prietaiso ir jungiamojo laido
Niekada nemerkite prietaiso ir jungiamojo laido į vandenį ar kitus skysčius ir įsitikinkite, kad jie 
neįkristų į vandenį arba nesušlaptų. Kyla elektros smūgio pavojus!

DĖMESIO: karšti paviršiai!

Prietaisas ir priedai naudojimo metu labai įkais. Prietaiso naudojimo metu arba po jo nesilieskite su 
įkaitusiomis dalimis! Rankenas ir valdymo skydelį lieskite tik tada, kai prietaisas veikia arba iš karto
jį išjungus. Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, prieš jį transportuodami, valydami ar 
sandėliuodami. Dirbdami su karštais priedais mūvėkite orkaitės pirštines.

Niekada nemerkite prietaiso ir jungiamojo laido į vandenį ar kitus skysčius ir įsitikinkite, kad jie 
neįkristų į vandenį arba nesušlaptų. Kyla elektros smūgio pavojus!
Nepilkite jokių skysčių (pvz., aliejaus ar vandens) tiesiai į prietaisą ar stalčius ir nedėkite į prietaisą 
skysčiu užpildyto indo. Jis veikia tik su karštu oru.
Prietaisas visada turi būti atjungtas nuo elektros tinklo, kai jis paliekamas be priežiūros ir prieš jį 
transportuojant ar valant.
Nedarykite jokių įrenginio modifikacijų. Taip pat nekeiskite jungiamojo laido patys. Jei prietaisas, 
jungiamasis laidas ar prietaiso priedai yra pažeisti, kreipkitės į UAB „Krinona“autorizuotą techninės
priežiūros (serviso) centrą, kad būtų išvengta bet kokių pavojų.
Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
Vykdykite instrukcijas, pateiktas skyriuje „Valymas ir laikymas“!

PAVOJUS – elektros smūgio pavojus

Prietaisą naudokite ir laikykite tik uždarose patalpose.
Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
Jei prietaisas įkrenta į vandenį kai jis prijungtas prie maitinimo tinklo, nedelsdami ištraukite 
maitinimo kištuką iš kištuko lizdo. Tik po to turėtumėte ištraukti įrenginį iš vandens. Niekada 
nebandykite jo ištraukti iš vandens, kol jis prijungtas prie maitinimo tinklo! Prieš naudodami dar 



kartą, kad išvengtumėte galimų pavojų, jį turi patikrinti  UAB „Krinona“autorizuotą techninės 
priežiūros (serviso) centas.

Niekada nelieskite prietaiso ir jungiamojo laido šlapiomis rankomis, kai prietaisas prijungtas prie 
maitinimo tinklo.

ĮSPĖJIMAS – gaisro pavojus

Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.
Ant prietaiso ar į jį nedėkite jokių degių medžiagų (pvz., kartono, popieriaus, plastiko).
Neuždenkite prietaiso veikimo metu ir laikykite laisvas ventiliacijos angas, kad jis neužsidegtų.
Gaisro atveju: Negesinti vandeniu! Užgesinkite liepsnas ugniai atsparia antklode arba tinkamu 
gesintuvu.

ĮSPĖJIMAS – Sužalojimo pavojus

Pakavimo medžiagą laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Kyla pavojus uždusti.
Įsitikinkite, kad jungiamasis laidas visada yra mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje 
vietoje. Kyla pasmaugimo pavojus.
Iš prietaiso veikimo metu ir ištraukiant stalčius gali išeiti karšti garai. Todėl galvą ir rankas reikia 
laikyti atokiau nuo pavojaus zonos. Kyla pavojus nusiplikyti nuo karščio, karštų garų ar 
kondensacijos.
Prietaiso veikimo metu negalima judinti. Kyla nudegimų pavojus.

MEDŽIAGŲ IR TURTO ŽALOS RIZIKA

Įsitikinkite, kad išeinantys garai tiesiogiai nesiliestų su elektros prietaisais ir įranga, kurioje yra 
elektrinių komponentų.
Jei veikimo metu atsiranda gedimas, ištraukite maitinimo kištuką. Priešingu atveju visada išjunkite 
prietaisą prieš ištraukdami maitinimo kištuką.
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo prieš perkūniją arba nutrūkus elektrai.
Atjungdami įrenginį nuo maitinimo tinklo, visada traukite už maitinimo kištuko, o ne už maitinimo 
laido.
Netraukite ir neneškite įrenginio už jungiamojo laido.
Saugokite prietaisą nuo kitų šilumos šaltinių, atviros liepsnos, nuolatinės drėgmės, tiesioginių saulės
spindulių ar smūgių.
Prietaisą laikykite sausoje vietoje nuo 0 iki 40°C temperatūroje.
Niekada nedėkite daiktų ant įrenginio ar jungiamojo laido.
Naudokite tik originalius gamintojo priedus, kad užtikrintumėte, jog nėra trukdžių, dėl kurių 
įrenginys neveiktų, ir išvengtumėte galimos žalos.
Maistui apversti ir išimti nenaudokite metalinių virtuvės reikmenų ar kitų aštrių briaunų. Jie gali 
pažeisti stalčių ir lentynų dangą.

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOJIMĄ

1. Prietaiso išorę nuvalykite švaria, drėgna šluoste. Stalčius ir lentynas valykite plovikliu ir šiltu
vandeniu arba indaplovėje.

2. Pirmą kartą prietaisą reikia naudoti be maisto, nes dėl dangos likučių gali atsirasti dūmų ar 
kvapų. Norėdami tai padaryti, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuose „Sąranka 
ir prijungimas“ ir „Naudojimas“. Leiskite prietaisui įkaisti iki aukščiausios temperatūros 
nustatymo maždaug 10 minučių be jokio maisto (atitirpinimo programa).

3. Tada vėl išvalykite prietaisą.



FUNKCIJOS

Oro gruzdintuvės
funkcijos

Paskirtis

AIR FRY
Skirta šaldytų fri bulvyčių, fri bulvyčių, traškių vištienos kepsnelių, mėsos kepsnių, 
vištienos šlaunelių, žuvies, jūros gėrybių, šaldytų daržovių, koldūnų, blynelių kepimui.
Temperatūros pasirinkimai:
Šaldytoms fri bulvytėms: kepti 12-16 min., 190°C temperatūroje. 
Fri bulvytėms: kepti 18-30 min., 180°C temperatūroje. 
Traškiems vištienos kepsneliams: kepti 6-12 min., 190°C temperatūroje. 
Kepsniams: kepti 8-14 min., 180°C temperatūroje. 
Vištienos šlaunelėms: kepti 15-22 min., 180°C temperatūroje. 
Žuviai:  kepti 8-22 min., 190°C temperatūroje. 

ROAST Skirta kepsnių, šonkauliukų apskrudinimui. Rekomenduojama naudoti programoje 
nustatytą temperatūrą. Kepimo laiką galima keisti pagal poreikį.

BAKE Skirta įvairiems kepiniams (pvz.: pyragams, apkepams omletams, keksiukams). 
Rekomenduojama standartinį kepimo orkaitėje laiką trumpinti per pusę. Galima naudoti 
kepimo popierių, įtiesiant į gruzdintuvės talpą. 

DEHYDRATE Skirta džiovinti maisto produktus (pvz.: daržoves, žoleles arba vytinti mėsą bei žuvį). 
Rekomenduojama naudoti programoje nustatytą temperatūrą. Kepimo laiką galima keisti 
pagal poreikį.

DEFROST Skirta šaldytų produktų atitirpinimui. Rekomenduojama naudoti programoje nustatytą 
240°C temperatūrą. Kepimo laiką galima keisti pagal poreikį.

REHEAT Skirta maisto produktų pašildymui. Rekomenduojama naudoti programoje nustatytą
 170 °C temperatūrą. Kepimo laiką galima keisti pagal poreikį.

Jei reikia, programai nustatytas laikas ir temperatūra turi būti pakoreguoti, kad maistas (ypač 
paukštiena) būtų visiškai iškepęs.
Taip pat galima reguliuoti gaminimo proceso metu.

TEMPERATŪROS IR GAMINIMO LAIKO REGULIAVIMAS

Pasirinkus programą, temperatūrą galima reguliuoti mygtukais: ir

Kepimo laiką taip pat galima reguliuoti naudojant mygtukus ir 



Norėdami greitai slinkti per reikšmes, laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Kepimo zonų sinchronizavimas

Kaitvietėms sinchronizuoti naudojamos dvi funkcijos:

MEAL funkcija – naudokite šią funkciją kai gaminate du skirtingus patiekalus, kuriems reikalinga
skirtinga gaminimo temperatūra. 

DUAL function – naudokite šią funkciją, jei temperatūros
ir virimo laiko įrenginiui veikiant sinchronizuoti neįmanoma. Jis turi būti iš anksto 
nustatytas.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Paspaudus POWER mygtuką, suaktyvinamas valdymo skydelis. Jei prietaisas neveikia ir 10 
minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, prietaisas persijungia į budėjimo režimą.

Paprastai ruošiant maistą gruzdintuvėje nereikia aliejaus arba jo reikia tik nedidelio kiekio 
(2–3 arbatinius šaukštelius).

Mažus ir lengvus maisto gabalėlius gali sukti cirkuliuojantis oras. Jei reikia, 
rekomenduojame juos klijuoti dantų krapštukais ar panašiu daiktu.

Gaminimo laikas priklauso nuo maisto dydžio ir kiekio bei temperatūros.
Tačiau apskritai kepimo laikas yra trumpesnis nei įprastoje orkaitėje. Pradėkite nuo 
trumpesnio kepimo laiko ir, jei reikia, palaipsniui jį ilginkite.

Kartkartėmis maišykite maistą arba apverskite plastikinėmis ar medinėmis žnyplėmis, kad 
gaminimas būtų tolygus.

Kartkartėmis tikrinkite maisto būklę ir, jei jis iškepęs, išjunkite prietaisą, net jei pasirinkta 
programa dar nesibaigė.

NUSTATYMAS IR PRIJUNGIMAS

Atkreipkite dėmesį!

Kiekvieną kartą prieš pradėdami eksploatuoti, patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys ir jungiamasis 
laidas.

Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra tinkamos būklės ir veikia.
Niekada nedėkite prietaiso ant minkšto paviršiaus. Prietaiso apačioje esančios ventiliacijos angos 
neturi būti uždengtos.

Užtikrinkite, kad visose pusėse būtų pakankamai laisvos vietos. Nestatykite prietaiso po virtuvės 
sienelėmis ar panašiomis spintelėmis. Kylantys garai gali jįsugadinti!

Prietaisą junkite tik į tinkamai sumontuotą ir techninius įrenginio duomenis atitinkantį kištukinį 
lizdą.



Kištukinis lizdas taip pat turi būti lengvai pasiekiamas po prijungimo, kad būtų galima greitai 
atjungti prijungimą prie elektros tinklo.

Nenaudokite jokių ilgintuvų.
Nejunkite įrenginio kartu su kitais vartotojais (kurių galia yra didelė) prie kelių lizdų, kad 
išvengtumėte perkrovos ir galimo trumpojo jungimo (gaisro).

Įsitikinkite, kad jungiamasis laidas nekelia pavojaus užkliūti. Jis negali nukristi nuo paviršiaus, ant 
kurio padėtas įrenginys, kad prietaisas nebūtų nuleistas.

Įsitikinkite, kad jungiamasis laidas nėra suspaustas, sulenktas ar nutiestas ant aštrių kraštų ir 
nesiliestų su karštais paviršiais (pvz., įrenginio).

1. Padėkite prietaisą ant virtuvės stalviršio arba kito sauso, švaraus, plokščio ir karščiui atsparaus 
darbo paviršiaus. Užtikrinkite, kad visose pusėse būtų pakankamai laisvos vietos (mažiausiai 20 cm 
į šonus ir 50 cm aukščiau).

2. Visiškai atsukite jungiamąjį laidą ir įkiškite maitinimo kištuką į kištukinį lizdą.

NAUDOJIMAS

Apskritai, šiuo prietaisu galite ruošti visus patiekalus, kuriuos taip pat galima ruošti įprastoje 
orkaitėje su ventiliatoriumi.

Atkreipkite dėmesį!

Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaisas ir krepšelių išorė yra švari ir sausa.
Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 4 valandas be pertraukos. Išimtis yra DEHYDRATE programa.
Nepalikite prietaiso įjungto, kai jis tuščias (išskyrus įjungimą prieš naudojant pirmą kartą).
Į prietaisą nedėkite maisto produktų, kurie yra suvynioti į maistinę plėvelę ar plastikinius maišelius.
Įsitikinkite, kad maistas nesiliestų su kaitinimo elementais.
Neperpildykite stalčių, kad karštas oras galėtų optimaliai cirkuliuoti kepimo kameroje. Užpildykite 
ne daugiau kaip 1/3 prietaiso talpos.
Įsitikinkite, kad maisto produktai, kuriuose yra aliejaus ir riebalų, nėra perkaitinti, nes gali užsidegti.
Po naudojimo karštus stalčius visada padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus.

Prietaiso išankstinis pašildymas nėra būtinas.

1. Paruoškite maistą gaminimui.

2. Norint naudoti cirkuliuojantį orą, ypač programoje AIR FRY, įstatykite stelažus į stalčius. 
Lentynos dedamos ant silikoninių kojelių. 

3. Įdėkite maistą į stalčius, atskirdami juos pagal tipą. Jei gaminate mažesnį kiekį tik vienos 
rūšies maisto, galite naudoti tik vieną stalčių. 
Taip pat galima naudoti nedidelę kepimo formą (nepridedama kartu su prietaisu).

Jeigu maistas bus džiovinamas rekomenduojame iš pradžių paskleisti vieną sluoksnį tiesiai ant 



stalčiaus apačios, tada įdėti lentyną ir dėti antrą sluoksnį ant lentynos.

4.  Įdėkite stalčių (-ius) į prietaiso kamerą. 

5. Paspauskite POWER mygtuką, kad suaktyvintumėte valdymo skydelį.
Pradedamas aktyvuoiti 1 kaitvietės nustatymo režimas. Norėdami perjungti į kaitvietę, dar 
kartą paspauskite mygtuką.

 Pasirinkite programą ir, jei reikia, sureguliuokite temperatūrą ir gaminimo laiką 
naudodami mygtukus ir 

7.Jei naudojamas tik vienas stalčius, tęskite nuo 9 veiksmo.
Jei užpildyti abu stalčiai, nustatykite 2 kaitvietės temperatūrą ir gaminimo laiką vienu iš šių 
būdų:

a) Norėdami nukopijuoti 1 kaitvietės nustatymus, paspauskite DUAL mygtuką.
b) Kitu atveju naudokite mygtuką, norėdami sureguliuoti kaitvietės nustatymo režimą. Tada 
pasirinkite programą ir, jei reikia, pakoreguokite.
8. Jei abiejose kaitvietėse buvo nustatyti skirtingi nustatymai, bet gaminimas turėtų baigtis 
vienu metu, paspauskite MEAL mygtuką . Kitu atveju praleiskite šį veiksmą.

Norėdami pradėti gaminimo procesą, naudokite START/PAUSE mygtuką.

Jei suaktyvinta MEAL funkcija, pirmiausia įsijungia ta kaitvietė, kurios gaminimo laikas 
ilgesnis. Kita kaitvietė suaktyvinama tik kartu su pyptelėjimu. Kai likęs kepimo laikas abiejose 

kaitvietėse bus vienodas, pradės veikti antroji kaitvietė. Iki šio momento ekrane rodomas tik 
„laukimas“.

Likusį gaminimo laiką galima matyti ekrane. Pasibaigus gaminimo laikui, pasigirsta pyptelėjimas ir 
parodoma „Pabaiga“.

10. Ištraukite stalčių (-ius) ir padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus.
Nestokite ant prietaiso!
11. Išjunkite prietaisą naudodami POWER mygtuką ir ištraukite maitinimo kištuką iš 
kištukinio lizdo.
12. Išimkite maistą iš stalčiaus (-ių).
13. Leiskite stalčiui ir stovui atvėsti. Tada nuvalykite juos.

Trumpas gaminimo proceso sustabdymas

Jei gaminimo procesas turi būti pristabdytas, kad produktų turinys sumaišytų arba, pavyzdžiui, 
pridėtumėte daugiau ingredientų, tiesiog ištraukite stalčių. Gaminimo laiko skaičiavimas (abiejose 
kaitvietėse, jei jos yra sinchronizuotos) automatiškai sustos.
Gaminimo laikas bus tęsiamas, kai stalčius bus grąžintas atgal.

Rankinis kepimo zonos sustabdymas

Norėdami sustabdyti gaminimo procesą vienoje kaitvietėje, paspauskite atitinkamą nustatymo 
režimą naudodami mygtukus 1 arba 2, tada paspauskite START/PAUSE mygtuką . Atitinkamame 
ekrane pasirodo "Pabaiga". Kita kaitvietė tęsia gaminimo procesą.

PARUOŠIMO KIEKIS



Šioje lentelėje pateikiama įvairių maisto produktų apžvalga:

Maistas Nurodyta kiekio dalis

Traškučiai 125 g

Bulvių skiltelės 150 - 200 g

Daržovės 200 g / 1 sauja

Žuvis 250 g arba 6 vnt.

Mini suktinukai 160 g arba 6 vnt.

Kepsneliai 120 g arba 6 vnt.

Vištienos šlaunelės 370 g / 1 - 2 vnt.

Vištų sparneliai 480 g arba 6 vnt.

PRIETAISO VALYMAS IR LAIKYMAS

Atkreipkite dėmesį!

Prietaisui valyti nenaudokite jokių agresyvių arba abrazyvinių valymo priemonių arba valymo 
pagalvėlių. Jie gali pažeisti paviršius.

1. Stalčiuose esančias lentynas išvalykite plovikliu ir šiltu vandeniu arba indaplovėje. Kad dalys 
kuo ilgiau išliktų kokybiškos, geriau jas nuplauti rankomis. Jei nešvarumai yra sunkiai įveikiami,
iš anksto pamirkykite šiltame vandenyje ir ploviklyje.

2. Jei reikia, švaria, drėgna šluoste nuvalykite prietaiso išorę ir kameras bei kaitinimo elementus.
Nevalykite indaplovėje ir nenardinkite į vandenį!

3. Leiskite visoms dalims visiškai išdžiūti arba nusausinkite.

4. Ilgą laiką nenaudojamą prietaisą laikykite švarioje, sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams ir 
gyvūnams.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei įrenginys neveikia tinkamai, patikrinkite, ar galite patys išspręsti problemą. Jei prietaisas, 
jungiamasis laidas ar prietaiso priedai yra pažeisti, problemos nepavyksta išspręsti atliekant 
toliau nurodytus veiksmus, susisiekite su „UAB“ Krinona  klientų aptarnavimo skyriumi.

Nemėginkite patys taisyti elektros prietaiso!

Prietaisas neveikia. 

Maitinimo kištukas netinkamai įkištas į kištuko lizdą.
Pataisykite maitinimo kištuką. Kištuko lizdas yra sugedęs.



Išbandykite kitą kištukinį lizdą. 

Tinklo įtampos nėra.

Patikrinkite tinklo jungties saugiklį. Stalčiai įstatyti netinkamai.
Įstumkite stalčių iki galo į kamerą.

Suveikia saugiklių dėžutėje esantis saugiklis.
Per daug įrenginių prijungta prie tos pačios grandinės.
Sumažinkite įrenginių skaičių grandinėje.

Maistas nebuvo iškeptas tolygiai.
Stalčius per pilnas. Sumažinkite maisto kiekį. Užpildykite stalčių ne daugiau kaip 1/3.
Maisto produktai sukrauti vienas ant kito.
Paskleiskite maistą ir karts nuo karto pamaišykite.
Viename stalčiuje buvo paruošti skirtingi maisto produktai, kurių kepimo laikas ar 
temperatūra skiriasi
Atskirkite skirtingus maisto produktus ir paskleiskite juos abiejuose stalčiuose. 
Nustatykite jiems tinkamą temperatūrą ir kepimo laiką. Su MEAL funkcija jie bus 
paruošti tuo pačiu metu.

Nustatytas gaminimo laikas buvo per trumpas arba temperatūra per žema 
Padidinkite gaminimo laiką arba temperatūrą. 

Iš šviežių bulvių pagaminti traškučiai nėra traškūs.
Bulvėse yra per daug vandens.
Bulves supjaustykite siauresniais gabalėliais. Nusausinkite bulvių gabalėlius virtuviniu rankšluosčiu
ir užpilkite šiek tiek kepimo aliejaus.
Ant grotelių paskleiskite bulvių gabalėlius.

Naudojimo metu aptinkamas nemalonus kvapas/iš prietaiso atsiranda dūmų. 

Prietaisas nešvarus.
Jei prietaisas naudojamas pirmą kartą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir
laikymas“.
Pirmą kartą naudojant naujus prietaisus dažnai atsiranda kvapas. Kvapas turėtų išnykti, kai prietaisas
buvo naudojamas keletą kartų. 
Per daug aliejaus ar riebalų.
Pašalinkite aliejaus ar riebalų perteklių.

 PRIETAISO UTILIZAVIMAS

 Pakavimo medžiagą išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu,     
    kad ją būtų galima perdirbti.

Šiam įrenginiui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
(EEĮA).
Neišmeskite šio prietaiso kaip įprastų buitinių atliekų, o nekenkiant aplinkai per oficialiai patvirtintą 
atliekų šalinimo įmonę.



GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, sugadinimo, bandymo 
patiems taisyti prietaisą bei natūralaus jo nusidėvėjimo. 
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl:
 Naudojimo instrukcijos nesilaikymo
 Netinkamos prietaiso priežiūros
 Netinkamai atlikto remonto
 Atlikus neleistinus pakeitimus. 
Naudojant atsargines dalis arba netinkamas papildomas dalis ar priedus. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Srovės įtampa ir dažnis: 220 -240V - 50 -60Hz
Galingumas: 2460 W
Apsaugos klasė: I
Talpa: 9L (4,5L stalčiuje)
Temperatūros diapazonas: 40 -240°C)
Gaminimo laikas: 1-240min (DEHYDRATE programa: 1-12h)

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas  

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama
atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite,
kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei
sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir
tinkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužinoti  daugiau  apie  tinkamą  atitarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išmetimą,
kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Apie „Zyle“ Youtube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

http://www.krinona.lt/
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