A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

PRIETAISO DALYS
Itin ilgos, kei iamo plo io skrudinimo angos
Lemput
Atšaukimo mygtukas
Pašildymo mygtukas
Atšildymo mygtukas
Duonos išmetimo svertas
Apskrudimo lygi ratukas
Trupini pad klas

tampa: AC 230V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 800 W

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas.
Niekada nepanardinkite prietaiso ir jo laido vanden ar bet kok kit skyst .
Priži r kite vaikus, kai jie yra greta prietaiso.
Nepalikite veikian io prietaiso be prieži ros.
Prietais laikykite ant sauso ir lygaus paviršiaus.
Nenaudokite prietaiso lauke.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš j valydami, visuomet ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas ar blogai veikia. Pristatykite j autorizuot technin s prieži ros
centr .
Saugumo sumetimais, reguliariai tikrinkite prietais ir jo laid . Jei pasteb site bet koki pažeidim , net ir
pa i menkiausi , pristatykite prietais autorizuot centr .
Nepalikite nuo stalo kaban io maitinimo laido ir saugokite j nuo s ly io su karštais objektais.
Prieš pad dami prietais viet , leiskite jam visiškai atšalti.
Neuždenkite karšto prietaiso kitais objektais.
B kite atsarg s ir neprisilieskite prie kaitusi prietaiso dali .
Nelaikykite prietaiso greta elektrini ar dujini virykli , mikrobang krosneli ar orkai i .
Nevalykite prietaiso abrazyvin mis priemon mis ar orkaitei valyti skirtais valikliais.
Atsargiai: duona gali užsidegti. Naudojimo metu užtikrinkite tinkam ventiliacij patalpoje. Nelaikykite
prietaiso po spintel mis, arti užuolaid , rankšluos i ar kitoki užsidegti galin i objekt .
Naudojimo metu prietaisas kaista, tod l rekomenduojame j laikyti ant karš iui atsparaus kilim lio.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.
Nenaudokite prietaiso be pad klo trupiniams. Reguliariai valykite trupinius ir neleiskite jiems susikaupti
prietaiso viduje.
Neskrudinkite produkt , kuri sud tyje yra daug cukraus, arba gamini su daru.
D MESIO: niekada nem ginkite išimti duonos iš prietaiso su peiliu ar kitokiu aštriu objektu: galimas
elektros šokas. Leiskite prietaisui atv sti ir tuomet atsargiai išimkite duon .

SVARBIOS PASTABOS

Naudojimo instrukcijos

BH423PT

SKRUDINTUVAS

Duonos pašildymas
Prietaisas leidžia pašildyti duon jos neskrudinant. d kite duonos riekes
svert žemyn, kol jis užsifiksuos vietoje, ir paspauskite pašildymo mygtuk .

skrudinimo angas, pastumkite

Šaldytos duonos skrudinimas
Jei norite skrudinti šaldyt duon , d kite jos riekes skrudinimo angas ir pasirinkite norim apskrudimo lyg .
Pastumkite svert žemyn, kol jis užsifiksuos vietoje, ir paspauskite atšildymo mygtuk .

Kištuk kiškite tinkam elektros lizd ir junkite prietais .
skrudinimo angas d kite duonos riekes arba bandeles.
Pasirinkite norim apskrudimo lyg : nuo 1 (mažiausiai apskrud s) iki 7 (labiausiai apskrud s).
Kai prietais naudojate pirm kart , rekomenduojame pasirinkti 3 apskrudimo lyg . Apskrudimas gali
keistis priklausomai nuo naudojamos duonos r šies.
Jei norite skrudinti mažesnes duonos riekes ar bandeles, išmetimo svert pakelkite maždaug 2 cm nuo
pradin s pad ties.
Pastumkite svert žemyn iki pat galo, kol jis užsifiksuos vietoje. Prasid s skrudinimo procesas. Jei
kištukas ne kištas lizd arba prietaisas ne jungtas, svertas neužsifiksuos.
Kai bus pasiektas nustatytas apskudimo lygis, prietaisas automatiškai išsijungs ir iškels duon virš .
Skrudinimo proces galima bet kada nutraukti paspaudus atšaukimo mygtuk .

NAUDOJIMAS

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Ištraukite kištuk iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atv sti.
Iš prietaiso ištraukite trupini pad kl , iškratykite j ir d kite atgal viet . Pad kl valykite reguliariai.
Neleiskite trupiniams susikaupti prietaiso viduje.
Prietaiso išor valykite dr gna šluoste.
Nepanardinkite prietaiso vanden .
Kad pašalintum te prietaiso viduje susikaupusius trupinius, apverskite j aukštyn kojomis ir pakratykite.

VALYMAS IR PRIEŽI RA

Jei riek s užstrigt angoje, išjunkite prietais ir ištraukite kištuk iš elektros lizdo. Atsargiai išimkite duon iš
skrudinimo ang . B kite atsarg s ir nepažeiskite kaitinimo elemento.

