SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ
BH402SM
Naudojimo instrukcijos
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SAUGUMO NURODYMAI
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Išsaugokite instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo kvitą ir originalią prietaiso pakuotę.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę
už paties kištuko ir niekada netraukite laikydami už laido.
Kad apsaugotumėte vaikus nuo galimų pavojų, niekada nepalikite jų be priežiūros greta prietaiso.
Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite nuo stalo kabančio maitinimo laido.
Reguliariai tikrinkite prietaisą ir jo laidą. Jei pastebėsite bet kokių pažeidimų, tučtuojau nustokite jį
naudoti. Bet kokie taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre. Nemėginkite
patys pataisyti prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą centrą.
Prietaisą ir jo laidą laikykite atokiau no karščio šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, aštrių
kampų ir pan.
Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Jei prietaiso nenaudojate, nors ir keletą minučių,
visada jį išjunkite.
Nenaudokite prietaiso lauke.
Jokiu būdu nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį. Saugokite jį nuo drėgmės ir nesinaudokite
šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
Jei prietaisas sušlaptų, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei jis įkrito į vandenį, jokiu būdu
nelieskite vandens.
Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
Kaitinimo plokštelės smarkiai įkaista. Prietaisą suimkite tik už rankenų.
Prietaisą laikykite ant padėkliuko ar karščiui atsparaus paviršiaus.
Kad išvengtumėte karščio susitelkimo, nelaikykite prietaiso tiesiai po spintelėmis. Užtikrinkite pakankamą
ventiliaciją.
Saugokitės garų, kurie išeina iš prietaiso jį atidarius.
Duona gali užsidegti, todėl nelaikykite prietaiso greta užuolaidų ar kitokių degių medžiagų.
Visi elektriniai prietaisai kelia elektros iškrovos ir gaisro pavojų, taip pat gali sužeisti. Laikykitės visų
nurodytų atsargumo priemonių.
Medžio anglys ir kitos panašios degios medžiagos negali būti naudojamos su šiuo prietaisu.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 230V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Galia: 700 W
PRIETAISO DALYS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
H.
I.

Viršutinis dangtis
Apatinis dangtis
Karščio lemputė
Veikimo lemputė
Viršutinė kaitinimo plokštelė
Apatinė kaitinimo plokštelė
Užraktas
Rankena

PRADEDANT NAUDOTI
Prietaisas turi neprikepantį paviršių. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kaitinimo plokšteles ištepkite
nedideliu kiekiu aliejaus. Įjunkite prietaisą, uždarykite dangtį ir palaukite 10 minučių. Tuomet nuvalykite
kepimo paviršių drėgna šluoste.
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NAUDOJIMAS
Kištuką įjunkite į įžemintą lizdą (230 V, 50 Hz). Dešinioji ir kairioji lemputės užsidegs.
Kol prietaisas kaista, dangtį laikykite uždarytą.
Atidarykite dangtį ir ant kaitinimo plokštelės padėkite sumuštinius. Švelniai uždarykite dangtį.
Užfiksuokite rankeną. Po kelių sekundžių kairioji lemputė užges. Kepimo procesas baigtas.
Atidarykite dangtį ir nuimkite sumuštinius medine šakute. Nenaudokite aštrių, smailų įrankių, nes jie gali
pažeisti neprikepantį paviršių.
Kepimo metu dangtį visuomet laikykite uždarytą.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atvėsti.
Nuo kepimo paviršiaus nubraukite trupinius.
Prietaisą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.
Nenaudokite jokių abrazyvinių valymo priemonių
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

