SKRUDINTUVAS
BH423PT
Naudojimo instrukcijos
SVARBIOS PASTABOS
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Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas.
Niekada nepanardinkite prietaiso ir jo laido į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
Prižiūrėkite vaikus, kai jie yra greta prietaiso.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Prietaisą laikykite ant sauso ir lygaus paviršiaus.
Nenaudokite prietaiso lauke.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas ar blogai veikia. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros
centrą.
Saugumo sumetimais, reguliariai tikrinkite prietaisą ir jo laidą. Jei pastebėsite bet kokių pažeidimų, net ir
pačių menkiausių, pristatykite prietaisą į autorizuotą centrą.
Nepalikite nuo stalo kabančio maitinimo laido ir saugokite jį nuo sąlyčio su karštais objektais.
Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam visiškai atšalti.
Neuždenkite karšto prietaiso kitais objektais.
Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie įkaitusių prietaiso dalių.
Nelaikykite prietaiso greta elektrinių ar dujinių viryklių, mikrobangų krosnelių ar orkaičių.
Nevalykite prietaiso abrazyvinėmis priemonėmis ar orkaitei valyti skirtais valikliais.
Atsargiai: duona gali užsidegti. Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą ventiliaciją patalpoje. Nelaikykite
prietaiso po spintelėmis, arti užuolaidų, rankšluosčių ar kitokių užsidegti galinčių objektų.
Naudojimo metu prietaisas įkaista, todėl rekomenduojame jį laikyti ant karščiui atsparaus kilimėlio.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.
Nenaudokite prietaiso be padėklo trupiniams. Reguliariai valykite trupinius ir neleiskite jiems susikaupti
prietaiso viduje.
Neskrudinkite produktų, kurių sudėtyje yra daug cukraus, arba gaminių su įdaru.
DĖMESIO: niekada nemėginkite išimti duonos iš prietaiso su peiliu ar kitokiu aštriu objektu: galimas
elektros šokas. Leiskite prietaisui atvėsti ir tuomet atsargiai išimkite duoną.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 230V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 800 W
PRIETAISO DALYS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Itin ilgos, keičiamo pločio skrudinimo angos
Lemputė
Atšaukimo mygtukas
Pašildymo mygtukas
Atšildymo mygtukas
Duonos išmetimo svertas
Apskrudimo lygių ratukas
Trupinių padėklas

NAUDOJIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Kištuką įkiškite į tinkamą elektros lizdą ir įjunkite prietaisą.
Į skrudinimo angas įdėkite duonos riekes arba bandeles.
Pasirinkite norimą apskrudimo lygį: nuo 1 (mažiausiai apskrudęs) iki 7 (labiausiai apskrudęs).
Kai prietaisą naudojate pirmą kartą, rekomenduojame pasirinkti 3 apskrudimo lygį. Apskrudimas gali
keistis priklausomai nuo naudojamos duonos rūšies.
Jei norite skrudinti mažesnes duonos riekes ar bandeles, išmetimo svertą pakelkite maždaug 2 cm nuo
pradinės padėties.
Pastumkite svertą žemyn iki pat galo, kol jis užsifiksuos vietoje. Prasidės skrudinimo procesas. Jei
kištukas neįkištas į lizdą arba prietaisas neįjungtas, svertas neužsifiksuos.
Kai bus pasiektas nustatytas apskudimo lygis, prietaisas automatiškai išsijungs ir iškels duoną į viršų.
Skrudinimo procesą galima bet kada nutraukti paspaudus atšaukimo mygtuką.

Šaldytos duonos skrudinimas
Jei norite skrudinti šaldytą duoną, įdėkite jos riekes į skrudinimo angas ir pasirinkite norimą apskrudimo lygį.
Pastumkite svertą žemyn, kol jis užsifiksuos vietoje, ir paspauskite atšildymo mygtuką.
Duonos pašildymas
Prietaisas leidžia pašildyti duoną jos neskrudinant. Įdėkite duonos riekes į skrudinimo angas, pastumkite
svertą žemyn, kol jis užsifiksuos vietoje, ir paspauskite pašildymo mygtuką.

Jei riekės užstrigtų angoje, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Atsargiai išimkite duoną iš
skrudinimo angų. Būkite atsargūs ir nepažeiskite kaitinimo elemento.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atvėsti.
• Iš prietaiso ištraukite trupinių padėklą, iškratykite jį ir įdėkite atgal į vietą. Padėklą valykite reguliariai.
Neleiskite trupiniams susikaupti prietaiso viduje.
• Prietaiso išorę valykite drėgna šluoste.
• Nepanardinkite prietaiso į vandenį.
• Kad pašalintumėte prietaiso viduje susikaupusius trupinius, apverskite jį aukštyn kojomis ir pakratykite.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

