LAUKO KEPSNINĖ CADAC 57cm
CHARCOAL PRO 5475
CAD5475
NAUDOTOJO VADOVAS

1. Saugumo informacija





















Šis prietaisas a nka EN 1860-2013 saugumo standartą.
Šis prietaisas skirtas naudo k atvirame ore.
DĖMESIO: naudojant prietaisą uždarose, apriboto prieinamumo
patalpose, susikaupę toksiški dūmai gali tap rimtų ligų ar net
mir es priežas mi.
Visuomet naudokite prietaisą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
Naudokite prietaisą bent 1,5 m atstumu nuo užsidegančių

medžiagų.
Nenaudokite benzino ar kitų degių skysčių medžio anglims uždeg .
Niekada nepalikite kūdikių, vaikų ir naminių gyvūnų netoli veikiančio prietaiso.
Naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad jis yra visiškai surinktas ir jam netrūksta detalių.
Nuimkite dangtelį, kad uždegtumėte anglis. Uždenkite dangtelį, k anglims pradėjus tolygiai ir pastoviai deg .
Naudodami prietaisą, stenkitės prie jo nesilies , nes jo paviršiai gali labai įkais . Jei reikia, naudokite orkaitės pirš nes.
Laikykitės toliau nuo dangtelio oro angų, nes iš jų besiveržiantys garai gali bū labai karš .
Nejudinkite naudojamo prietaiso.
Nenaudokite vandens liepsnai užgesin , nes galite pažeis s klo emalio apdailą. Uždenkite kepimo indą dangteliu ir
užverkite abi oro angas, kad užgesintumėte liepsną.
Niekada neišmeskite karštų ar degančių pelenų.
Nenaudokite daugiau kaip 2 kg medžio anglių vienu metu.
DĖMESIO: kepsninė labai įkaista. Nejudinkite naudojamo prietaiso.
Nenaudokite prietaiso namuose.
DĖMESIO: nenaudokite alkoholio ar benzino pirminiam ar pakarto niam liepsnos uždegimui. Naudokite k ugnies
degiklius, a nkančius EN 1860-3 saugumo standartą.
DĖMESIO: laikykite prietaisą toliau nuo vaikų ir augin nių.

2. Naudojimas

Prieš pradėdami kep , leiskite anglims deg bent 25-30 minučių.

Kepimo metu palikite dangtelio oro angas atvertas.
Kepimas ant esioginės ugnies




Tiesioginis kepimas - paprasčiausias kepimo būdas, kai maistas kepamas esiai virš
ugnies. Šis metodas geriausiai ks maisto produktams, nereikalaujan ems ilgos
kepimo trukmės (kepsniams, mėsainiams, viš enos krū nėlei, žuvies kepsneliams ar
daržovėms). Kepant šiuo būdu, karštos anglys tolygiai paskirstomos vienu sluoksniu
po kepsninę. Anglys paruoštos kepimui, kai ¾ anglių yra pasidengusios švelniu pelenų sluoksniu ir nebeliepsnoja (po
maždaug 30-40 minučių). Maistas tuomet kepamas ant kepimo grotelių esiai virš įkaitusių anglių. Praėjus pusei kepimo
laiko, apverskite maistą, kad abi jo pusės tolygiai apskrustų.
Nepradėkite kep , kol anglys nepasidengs lengvu pelenų sluoksniu.

3. Naudingi patarimai
Kepsninės dang s – svarbi prietaiso dalis, už krinan veiksmingą prietaiso veikimą. Dangčio naudojimo privalumai:

Geresnis šilumos pasiskirstymas.
o Dang s ska na karštų dujų cirkuliaciją kepsninės viduje.
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o Juodas emalio paviršius atspindi karš . Maistas iškeps iš visų pusių, sutrumpės kepimo trukmė.
Ugnies kontrolė.
o Uždėję dang , lengviau suvaldysite liepsną, taigi sumažės mėsą apdegin galinčio įsiliepsnojimo kimybė.

4. Valymas ir priežiūra






Prieš pradėdami prietaisą valy , leiskite jam visiškai atvės .
Norėdami išvaly pelenus, nuimkite dang ir visas groteles. Daugumą pelenų rasite pelenų dubenyje. Patapšnokite
kai nimo indo šonus, kad iškratytumėte pelenų likučius į pelenų dubenį. Išimkite pelenų dubenį ir išmeskite pelenus.
Pašalinkite nešvarumus nuo dangtelio ir kai nimo indo.
Nenaudokite aštrių metalinių daiktų ar ėsdinančių valiklių s klo emaliui valy .
Gerai išvalykite prietaisą bent 2-3 kartus per metus priklausomai nuo naudojimo dažnumo.

5. Saugojimas


Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį sausoje vietoje ir uždengę dangteliu.



Palaikysite nepriekaiš ngą prietaiso būklę ir pailginsite jo tarnavimo trukmę, uždengdami jį CADAC kepsninių apmovu.
Įsigykite jį, kreipdamiesi į vie nį CADAC pla ntoją.

6. Priedai
Visada naudokite originalias CADAC atsargines dalis, nes jos sukurtos taip, kad už krintų op malų prietaiso
darbą.
Aprašymas
Nerūdijančio plieno skarda (patvari skarda, padedan palaiky kepsninės švarą,
kepant ne esioginiu būdu)
Kepsninės dang s
Priedas žuviai (žuvies kepsniams ir kimštai žuviai kep
esioginiu ar
ne esioginiu būdu su CADAC kepsnine)
Atverčiamos kepimo grotelės

Dalies nr.
98155
98190
98815
98100

7. Sudedamosios dalys (57 Pro)
M6x16 varžtas

3 vnt.

Ratukas

2 vnt.

Vidinės
kojelės
kronšteinas

3 vnt.

Ratuko dangtelis

2 vnt.

M10 skląs s

2 vnt.

Kairė
pelenų
indelio rankenėlė

1 vnt.

M10 veržlė

2 vnt.

1 vnt.

M10 tarpiklis

2 vnt.

Dešinė
pelenų
indelio rankenėlė
M6 tarpiklis

Įrankių laikiklis

1 vnt.
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3 vnt.

1. Dang s
2. Medžio anglių grotelės
3. Įrankių laikiklis
4. Kepimo grotelės
5. Kai nimo indas
6. Indo rankenėlė
7. Pelenų dubenėlis
8. Kojelė
9. Vielos padėkliukas
Surinkdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į
rankenos padė .

8. Surinkimas
8.1 Surinkimo pradžia

Išpakuokite
prietaisą
ir
įsi kinkite, kad visos kepsninės
detalės, išvardytos 7 skiltyje, yra
savo vietoje.

Prieš pradėdami surinkimą,
perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Atkreipkite dėmesį: priklausomai nuo prietaiso modelio, prietaiso detalės gali šiek ek skir s nuo pavaizduotųjų.
8.2 Surinkimui reikalingi įrankiai

Žvaigždinis atsuktuvas.

10 dydžio veržliarak s.
8.3.1 Kojelių surinkimas

Padėkite kai nimo dubenį ant grindų taip, kad vidiniai kojelių kronšteinai žiūrėtų į viršų.

Paspausdami įstatykite M10 skląs į kojelės apačią. Iš kitos pusės prijunkite prie skląsčio ratuką ir užﬁksuokite M10 veržle.
Įstatykite ratuko dangtelį į vietą (žr. 2 žingsnį).

Įstatykite išorinį kojelės kronšteiną virš atviro kojelės galo.

Surinkite kojeles, įstumdami atvirą kojelės galą į vidinį kojelės kronšteiną. Iki galo pastumkite kojelę taip, kad anga kojelėje
išsilygiuotų su įsukamuoju įvadu kojelės kronšteine. Prijunkite kojelę prie kai nimo dubens, naudodami M6 x 16 mm
varžtą ir tarpiklį.
Kojelės turėtų bū tvirtai prijungtos, kad naudojama kepsninė stabiliai stovėtų.
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8.3.2 Vielinio padėkliuko surinkimas

8.3.3 Grotelių surinkimas

Prijunkite medžio anglių groteles prie kai nimo dubens taip, kad jos stovėtų dubens viduje ant tvir nimo krašto.

Tada įstatykite kepimo groteles į kai nimo dubenį (žr. 9 žingsnį).
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Galite reguliuo pro dangtelio angas įeinančio oro srovę taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.

8.3.4 Pelenų indelio surinkimas

Išlygiuokite kairės pelenų indelio rankenėlės lokatorius ir pelenų indelio tvir nimo angas. Paėmę dešinę pelenų indelio
rankenėlę, išlygiuokite ją su kaire pelenų indelio rankenėle. Naudodami tris ST4.2 varžtus, pritvir nkite abi rankenėles (žr.
10-11 žingsnius).

Norėdami įstaty į vietą pelenų indelį, padėkite jį po kai nimo indu, kilstelėkite ir sukite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis
nebesisuks. Sukite indelį k rankomis (žr. 12 skil ).

9. Garan ja
5

CADAC (Pty) Ltd garan ja suteikiama pirminiam šios CADAC medžio anglių kepsninės pirkėjui. Garan ja suteikiama su pagaminimo
ir medžiagų kokybe susijusiems defektams ir yra skaičiuojama nuo prekės įsigijimo datos.
Garan jos trukmė:

Plas kinės detalės – 1 metai;

Emalio detalės – 5 metai;

Vielinės grotelės – garan ja nesuteikiama;

Aliuminio kojelės – 2 metai.
Garan jos sąlygos taikomos k tokiu atveju, jeigu prietaisas yra surenkamas ir naudojamas, laikan s instrukcijų nurodymų. CADAC
įgalio asmenys gali paprašy pirkimą įrodančio dokumento, todėl rekomenduojame išsaugo pirkimo čekį ar sąskaitą-faktūrą.
Ši riboto galiojimo garan ja taikoma k detalėms, sugendančioms normalaus naudojimo metu, jei jų gedimas patvir namas įgaliotų
CADAC atstovų. Norėdami, kad prietaisas būtų taisomas, nuneškite prietaisą į ar miausią CADAC įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą. CADAC atstovams patvir nus gedimo faktą, prietaiso dalys bus keičiamos nemokamai.
Garan ja negalioja, jeigu gedimas įvyksta arba prietaisas pradeda prastai veik dėl nelaimingo atsi kimo, kslingo prietaiso
gadinimo, ne nkamo naudojimo, surinkimo, priežiūros ar taisymo, prietaiso dalių modiﬁkavimo, prietaiso naudojimo ne pagal
paskir , vandalizmo, pernelyg reto valymo ir panašių išorinių veiksnių padarytos žalos, pvz. dėl iš degiklių nepašalintų negyvų
vabzdžių.
Garan ja taip pat negalioja, kai prietaisas sugenda dėl oro sąlygų (pvz. krušos, uraganų, žemės drebėjimų, viesulų) ar esioginio
arba ne esioginio (ore esančių) chemikalų poveikio.
Garan ja suteikiama k ribotam laikui, kaip apibrėžta šiose instrukcijose.
CADAC ir pla ntojai neatsako už nuostolius ir žalą, esiogiai ar ne esiogiai susijusią su prietaiso naudojimu.
CADAC neįgalioja kitų asmenų ir įmonių prisiim atsakomybės už prekės pardavimą, surinkimą, naudojimą, išme mą, grąžinimą ir
dalių kei mą. Ši garan ja suteikiama k prietaisams, parduodamiems mažmeninės prekybos būdu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt
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