DUJINĖ LAUKO KEPSNINĖ CADAC
SAFARI CHEF 2 CAD6540L110EU
NAUDOTOJO VADOVAS

28mBar ir 50mBar.
Atkreipkite dėmesį: įsigytas prietaisas savo išvaizda gali šiek
ek skir s nuo instrukcijose pateiktų iliustracijų.
DĖMESIO: prietaisas skirtas naudo
k atvirame ore. Nenaudokite jo
uždarame balkone, verandoje ar pramogų zonoje.
SVARBU: prieš prijungdami prietaisą prie dujų cilindro, a džiai perskaitykite
šias instrukcijas, kad susipažintumėte su prietaiso veikimo principais.
Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .

1. Bendrieji nurodymai


Prietaisas sukurtas maisto kepimui atvirame ore. Jis ypač rekomenduojamas žmonėms, kurie mėgsta stovyklau ir keliau
gamtoje. Prietaisą taip pat galima naudo vidiniame namų kiemelyje.

Šiuo prietaisu galėsite ruoš įvairius maisto produktus. SAFARI CHEF 2 sukurtas taip, kad galėtumėte naudo įvairius
kepimo paviršius.

Dujos ekiamos prietaisui per žarnelę ir reguliatorių (mažas slėgis) arba esiai iš vienkar nės kasetės (didelis slėgis).
Galite prijung žarnelę ir reguliatorių prie dujų cilindro, dujų kasetės arba CADAC Power Pak 1000 dviejų dujų kasečių
bloko. Šie dujų ekimo įrenginiai kartu su prietaisu neparduodami.

Prietaisas yra lengvai įjungiamas ir naudojamas (žr. 6 skil ). Naudotojas gali reguliuo kai nimo intensyvumą specialiu
vožtuvu.

Prietaisas turi patogų maišelį transportavimui.

Prietaisas a nka EN 498:2012 ir SANS 1539:2012 standartus.

Naudokite prietaisą k su rekomenduojama dujų žarnele ir reguliatoriumi, prijungtais prie pakarto nai pildomo dujų
cilindro, a nkančio vie nes saugaus dujų naudojimo taisykles.

Naudokite pakarto nai pripildomus dujų cilindrus k pastatytus stačius. Naudokite ne aukštesnį nei 500 mm ir ne platesnį
nei 350 mm (įskaitant reguliatorių) cilindrą.

Dėmesio: išorinės prietaiso dalys gali bū labai įkaitusios. Neleiskite mažiems vaikams lies s prie jų.

Už krinkite nkamą dujinių prietaisų vėdinimą, nes k taip garantuosite veiksmingą jų darbą ir prietaisus naudojančių
žmonių bei aplinkinių saugumą. Prietaisas sukurtas naudo k gerai vėdinamoje vietoje ir k atvirame ore.

Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Naudokite prietaisą k atvirame ore.
Naudojimo šalis
Lietuva
Prietaiso kategorija
I3+(28-30/37)
Leidžiamos naudo dujos
Butanas
Propanas
Dujų slėgis
28-30 mBar
37 mBar
Purkštuko numeris
0,65
Nominalus naudojimas
130 g/val.
Bendroji nominali įeinan galia
1,8 kW

2. Saugumo informacija





Nejudinkite naudojamo prietaiso.
Baigę naudo prietaisą, išjunkite cilindro dujų ekimą.
Kaskart prieš naudodami žarnelę ir prieš jungdami ją prie dujų talpyklos,
įsi kinkite, kad ji nėra pažeista ar nusidėvėjusi.
Nenaudokite prietaiso, jeigu žarnelė yra pažeista ar nusidėvėjusi. Pakeiskite
žarnelę nauja.

1

















Nenaudokite prietaiso, jei iš jo bėga vanduo ar skiriasi dujos, jis yra apgadintas
arba prastai veikia.
Laikykite prietaisą toliau nuo lengvai užsidegančių medžiagų. Minimalūs saugūs
atstumai: virš prietaiso – 1,2 m, nugarėlėje ir šonuose – 600 mm.
Prijunkite ir keiskite dujų talpyklą k atvirame ore, toliau nuo atviros liepsnos,
elektrinių degiklių ir kitų ugnies šal nių, taip pat atokiau nuo aplinkinių.
Laikykite dujų talpyklas toliau nuo karščio ir liepsnos. Nedėkite jų ant viryklės ar
kito karšto paviršiaus.
Įsi kinkite, kad surinktas prietaisas tvirtai stovi ir nelinguoja.
Jei liepsna pradeda leis s žemyn ir užsidega greta degiklio, tuoj pat išjunkite
dujų ekimą, užverdami pirmiausia dujų cilindro valdymo vožtuvą ir tada
prietaiso vožtuvą. Liepsnai užgesus, išimkite reguliatorių ir pa krinkite
sandarinimo žiedo būklę. Jei reikia, pakeiskite sandarinimo žiedą. Iš naujo
uždekite degiklį, kaip aprašyta 6 skiltyje. Jeigu problema pasikartoja, nuneškite
prietaisą į įgaliotą CADAC klientų aptarnavimo centrą.
Jeigu pajutote dujų kvapą ir manote, kad galėjo įvyk nuotėkis, išjunkite cilindro
vožtuvą. Jei norite pa krin , ar neįvyko nuotėkis, apžiūrėkite prietaisą atvirame
ore toliau nuo liepsnos. Nemėginkite ap k nuotėkio vietos, naudodami
liepsną. Tam naudokite muiliną vandenį.
Rekomenduojame patep sujungimo vietas muilinu vandeniu.
Jeigu susiformuoja burbuliukai, įvyko dujų nuotėkis. Tuoj pat nutraukite dujų ekimą, užverdami dujų talpyklos valdymo
vožtuvą ir prietaiso vožtuvą. Įsi kinkite, kad visos jungiamosios detalės yra nkamai prijungtos. Dar kartą pa krinkite jas
su muilinu vandeniu.
Jeigu nuotėkio nepavyksta pašalin , nuneškite prietaisą į įgaliotą CADAC klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai
prietaisą apžiūrėtų ir/ar pataisytų.
Naudokite prietaisą k atvirame ore.

3. Surinkimas












DĖMESIO: prietaiso kojelės turi spyruokles. Išlankstykite ir užverkite kojeles atsargiai, kad nesusižeistumėte ir
nepakenktumėte SAFARI CHEF 2.
Norėdami išlanksty kojeles, apverskite prietaisą aukštyn kojomis ir prilaikykite kojeles, pamažu ištraukdami kiekvieną
kojelę atskirai. Tinkamai išlanksčius kojelę, pasigirs spragtelėjimas.
Norėdami sulanksty kojeles, tvirtai laikykite kojelę ir paspauskite kojelės atleidimo gnybtą žemyn. Tada spustelėkite
kojeles į vidų, į užvertą padė (6 pav.). Sulenkite kojeles iš eilės – pradėkite nuo priekinės dešinės kojelės (1), tada
pereikite prie priekinės kairės kojelės (2) ir galiausiai nugarinės kojelės (3) (žr. 4b pav.).
Prieš prijungdami dujų ekimą, pirmiausia įsi kinkite, kad prietaiso vožtuvas yra išjungtas, pasukdami valdymo mygtuką
pagal laikrodžio rodyklę iki galo (žr. 2 pav.).
I3+(28-30/37) prietaisų kategorija: prijunkite vožtuvo galiuką prie vožtuvo, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Spustelėdami
prijunkite 8 mm vidinio skersmens žarnelę prie vožtuvo galiuko taip, kad ji gerai užsiﬁksuotų. Kitame gale prijunkite
nkamą slėgio reguliatorių. I3+(28-30/37) prietaisams rekomenduojame 30 mbar butano arba 37 mbar propano reguliatorius.
Įsi kinkite, kad žarnelė yra gerai užsiﬁksavusi. Naudojama žarnelė turėtų a k BS 3212 / SABS 1156-2 ir vie nius
saugumo reikalavimus.
Atkreipkite dėmesį: žarnelė ir reguliatorius neparduodami kartu su prietaisu. Įsigykite šias detales specialiose
parduotuvėse.
Žarnelė turėtų bū ne trumpesnė nei 800 mm ir ne ilgesnė nei 1,5 m. Pa krinkite žarnelės pagaminimo datą ir pakeiskite
ją nauja, kaskart esant reikalui arba taip dažnai, kaip numatyta vie niuose saugumo reikalavimuose. Nesukiokite ir
neprispauskite žarnelės.
Prietaisas paruoštas naudo .
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4. Sudedamosios dalys
Safari Chef 2 – mažas slėgis
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Dangtelis
Puodas / dang s-kupolas
BBQ grotelės
Plokščias kepimo paviršius
BBQ 2 Plancha kepimo paviršius
Puodo stovelis (150-300 mm)
Riebalų surinkimo indas
Greito atleidimo mygtukas

I.

Pjezo uždegimo sistema
A

B

C

D

E

F

G

H

I

6540LO-10
6540LI-10
6540LI-20
6540LI-21
6540LI-25

5. Dujų cilindro bei žarnelės prijungimas ir kei mas









Prieš jungdami reguliatorių prie dujų talpyklos, įsi kinkite, kad yra prijungtas reguliatoriaus sandarinimo žiedas ir kad jis
yra geros būklės. Pa krinkite reguliatoriaus žiedą, kaskart prijungdami reguliatorių.
Prijunkite ir keiskite dujų cilindrą lauke, toliau nuo ugnies šal nių (atviros liepsnos, elektrinių degiklių) ir atokiau nuo
aplinkinių.
Laikydami dujų talpyklą pastatytą stačią, prisukite reguliatorių prie talpyklos taip, kad jis visiškai užsiﬁksuotų. Nesukite
pernelyg smarkiai.
Jeigu ap kote dujų nuotėkį, tuoj pat nuneškite prietaisą toliau nuo atviros liepsnos į vietą, kur galėtumėte prietaisą
apžiūrė . Norėdami ap k dujų nuotėkį, darykite tai atvirame ore, naudodami muiliną vandenį. Užtepkite jo ant prietaiso
jungiamųjų vietų. Esant dujų nuotėkiui, aplink nuotėkio vietą pastebėsite burbuliukus.
Įsi kinkite, kad visos jungiamosios prietaiso detalės yra gerai pritvir ntos, ir dar kartą jas pa krinkite, naudodami muiliną
vandenį. Jei problemos pašalin nepavyksta, nenaudokite prietaiso. Kreipkitės į ar miausią CADAC klientų aptarnavimo
centrą, kad jo specialistai Jums padėtų.
Keisdami dujų talpyklą, pirmiausia užverkite talpyklos vožtuvą ir tada prietaiso vožtuvą (1-2 pav.). Įsi kinkite, kad liepsna
užgeso, ir atsukite reguliatorių. Prijunkite naują pilną dujų talpyklą, laikydamiesi aukščiau aprašytų saugumo taisyklių.
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6. Prietaiso naudojimas



Naudokite prietaisą k atvirame ore.
Naudodami prietaisą, saugokite jį nuo vėjo, kad gautumėte geriausius
rezultatus.

Nejudinkite įkaitusio prietaiso. Rekomenduojame naudo apsaugines pirš nes.

DĖMESIO: išorinės prietaiso detalės gali labai įkais . Neleiskite mažiems
vaikams lies s prie prietaiso.

Prieš supakuodami prietaisą, leiskite jam atvės . Baigę valy , sulankstykite
prietaiso kojeles, kaip aprašyta 3 skiltyje. Padėkite puodą-dang maišelio
apačioje. Apvertę puodo stovelį, įdėkite jį į puodą. Uždenkite puodą ir puodo
stovelį riebalų surinkimo indu. Tada įdėkite prietaisą aukštyn kojomis virš riebalų surinkimo indo. Įstatykite plokščią
kepimo paviršių ir groteles į jų laikiklius, esančius dangtelyje, ir užtraukite užtrauktuką (8 pav.).

Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį specialiame maišelyje. Taip neleisite į prietaisą patek nešvarumams ar vabzdžiams,
galin ems pakenk dujų ekimo kokybei.

Kai norite uždeg prietaisą, įsi kinkite, kad įjungėte cilindro dujų ekimą, ir k tada atsukite prietaiso dujų valdiklį.
Reguliavimo mygtuko naudojimas

Reguliavimo mygtukas turi dvi padė s, low arba high (uždegimo). Taigi galėsite rink s k iš šių dviejų padėčių.
Uždegimas, naudojant degiklį su Pjezo mechanizmu

Norėdami uždeg prietaisą, naudodami degiklį, turin Pjezo mechanizmą, paspauskite ir pasukite valdymo mygtuką prieš
laikrodžio rodyklę taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Jeigu iš pirmo karto nepavyksta uždeg dujų, paspauskite ir pasukite valdymo mygtuką visą ratą pagal laikrodžio rodyklę.
Pamėginkite dar kartą, paspausdami ir pasukdami valdymo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę taip, kad išgirstumėte
spragtelėjimą.

Jei per pirmas 2-3 sekundes dujos neužsidega, užverkite valdymo vožtuvą, paspausdami valdymo mygtuką ir pasukdami jį
visą ratą pagal laikrodžio rodyklę. Palaukite maždaug 30 sekundžių, kad pasišalintų degiklio mechanizme susikaupusios
dujos.

Jei reikia, kartokite aukščiau aprašytus veiksmus tol, kol liepsna įsižiebs. Ugnis paprastai turėtų įsižieb per pirmas keletą
sekundžių.
Uždegimas, naudojant barbekiu degiklį

Jei uždegate atvėsusį prietaisą, galite uždeg jį iš viršaus, prieš
uždėdami pageidaujamą kepimo paviršių ant riebalų surinkimo
indo. Jeigu uždegate įkaitusį prietaisą, rekomenduojame įstaty
barbekiu degiklį pro vieną iš vėdinimo angų, esančių po uždegimo
mechanizmu, taip, kad degiklis su juo išsilygiuotų. NEKIŠKITE
barbekiu degiklio esiai pro didelę skylę, esančią esiai po
uždegimo mechanizmu. Įžiebkite degiklį. Jam degant, paspauskite
ir pasukite valdymo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kad
uždegtumėte kepsninę.

Galite reguliuo liepsnos intensyvumą, pasukdami vožtuvo
mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kad ją sumažintumėte, arba
pagal laikrodžio rodyklę, kad ją padidintumėte.

Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jam dujų ekimą.



Nenaudokite kepimo paviršių, nustatę didelį kai nimą, ilgiau kaip
10 minučių, nes galite pažeis nelipnius paviršius.

7. Naudojimo galimybės
SAFARI CHEF 2 turi penkias naudojimo galimybes (penkta –
papildomu priedu).



k su

Kepimas ant grotelių. Idealiai nka viš enos, dešrelių, muš nių,
kebabų, žuvies ar daržovių kepimui ant grotelių. Uždėkite riebalų
surinkimo indą ant kai nimo plokštės. Prijunkite barbekiu
groteles prie riebalų surinkimo indo laikiklių. Dėmesio: kepant
riebią mėsą, riebalai gali pradė lašė ant prietaiso, ska ndami
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ugnies įsiliepsnojimą. Būkite atsargūs, kai kepate tokią mėsą. Jei reikia, pareguliuokite kepimo temperatūrą, pasukdami
vožtuvo rankenėlę.









Kepimas. Ši funkcija puikiai nka kepinimui riebaluose, žuviai, pusryčių meniu, blynams, krevetėms, paeljai ir daržovėms
ruoš . Uždėkite riebalų surinkimo indą ant kai nimo plokštės. Prijunkite plokščią kepimo paviršių prie riebalų surinkimo
indo laikiklių. Kadangi šis paviršius yra negilus, jis ne nka gruzdinimui. Dėl lengvai valomo paviršiaus galėsite naudo
mažiau riebalų ir valgy sveikiau.
Viryklės dang s / WOK. Galite uždeng dang tam, kad naudotumėte prietaisą kaip WOK, viryklę ar prikaistuvį. Jei
naudojate prietaisą kaip WOK, uždėkite apverstą dang esiai ant puodo stovelio ir naudokite jį kepimui riebaluose,
paeljai bei makaronų pa ekalams ruoš . Norėdami naudo prietaisą viryklės principu, uždėkite dang ant barbekiu
grotelių. Taip galėsite apkepin viš eną, kiaulieną, jau eną ir ėrieną. Taip pat galite naudo dang kaip įprastą keptuvę,
kad pašildytumėte padažą, marinatą, įkai ntumėte vandenį, išvirtumėte ryžius ar makaronus. Tokiu atveju padėkite
apverstą dang esiai ant puodo stovelio.
Virimas. Įstatykite puodo stovelį į laikiklio griovelius, esančius kai nimo plokštėje, įsi kindami, kad jis gerai užsiﬁksavo.
Padėkite nkamą puodą (150-230 mm skersmens) arba SAFARI CHEF 2 puodą-dang ant puodo laikiklio. Riebalų
surinkimo indas sukurtas taip, kad galėtumėte jį naudo ir kaip apsaugą nuo vėjo. 1 litras vandens įkais per maždaug 6
minutes priklausomai nuo oro sąlygų ir naudojamo puodo dydžio. Dėmesio: nenaudokite mažų puodų su plas kinėmis
rankenomis. Taip pat galite naudo puodo stovelį ir riebalų surinkimo inde.
Picos kepimas. Įdėkite puodo stovelį į riebalų surinkimo indą. Riebalų surinkimo indas sukurtas taip, kad galėtumėte jį
naudo ir kaip apsaugą nuo vėjo. Uždėkite picos kepimo akmenį ant puodo stovelio. Prieš naudodami kepimo akmenį, jį
įkai nkite. Prieš dėdami maistą ant kepimo akmens, įsi kinkite, kad jis yra kambario temperatūros. NEDĖKITE šaldyto
maisto ant įkai nto picos akmens. Šiluma pasiskirstys geriau, jeigu uždengsite akmenį puodu-dangčiu. Norėdami sužino
daugiau apie kepimo principus, naudojant picos akmenį, žr. kepimo akmens instrukcijas.

8. Valymas
Barbekiu kepimo paviršius

Norėdami išvaly riebalų surinkimo indą, plokščią kepimo paviršių ir barbekiu groteles, plaukite šias detales šiltame
vandenyje, naudodami neėsdinan indų ploviklį. Prieš plaudami šias detales, iš pradžių braukdami pašalinkite po kepimo
likusius perteklinius riebalus.

Norėdami išvaly puodą-dan , perplaukite jį šiltame vandenyje, naudodami neėsdinan indų ploviklį.

Nenaudokite ėsdinančių valymo medžiagų jokiai prietaiso daliai valy , nes galite apgadin išorinę apdailą.

Pašalinus perteklinius riebalus, išvardytas prietaiso dalis saugu plau indaplovėje.
Korpusas ir kojelės

Valykite korpusą ir kojeles, naudodami minkštą sudrėkintą skudurėlį ir švelniai veikian , neėsdinan valiklį. Nedėkite šių
detalių į indaplovę, nes, į vožtuvą ar degiklį patekus vandens, prietaisas gali suges .



Valant korpusą ir kojeles, gali tek nuim puodo stovą. Tai galite padary , pakeldami puodo stovelį ir ištraukdami jį iš
laikiklio griovelių, esančių kai nimo plokštėje.

9. Bendroji priežiūra




Nuo įsigijimo datos pirkėjas tampa atsakingas už prietaiso priežiūrą.
Prietaisas nereikalauja iš anksto numatytos specialios priežiūros.
Ilgai nenaudoję prietaiso, apžiūrėkite oro skylutes, esančias po prietaisu, ir Venturi vamzdelio angą. Įsi kinkite, kad šiose
vietose nėra vabzdžių, pvz. vorų, ir nešvarumų, galinčių stabdy dujų srovę. Baigę apžiūrą, įstatykite visas prietaiso
detales į vietą.
Užsiblokavusio purkštuko kei mas

Jūsų SAFARI CHEF 2 turi iš anksto numatyto dydžio purkštuką, padedan reguliuo dujų kiekį.

Užsiblokavus purkštuko skylutei, liepsna gali susilpnė arba nusto deg . Nemėginkite valy purkštuko smeigtuku ar kitu
panašiu įrankiu, nes galite pažeis angą, taip padarydami prietaisą nesaugų naudo .

Norėdami pakeis purkštuką, išimkite riebalų surinkimo indą (9 pav.). Atsargiai išsukite degiklio bloką (10 pav.). Išimkite
tris varžtus iš kai nimo plokštės ir nuimkite plokštę (11 pav.). Saugokitės, kad nepažeistumėte Pjezo elektrodo. Dabar
galėsite išim purkštuką, naudodami tam pritaikytą veržliarak (12 pav.). Nenaudokite replių purkštukui išim , nes galite
pažeis purkštuką, taip padarydami jį ne nkamą naudo , be to, gali tap neįmanoma jo išim . Prisukite naują purkštuką
prie vožtuvo. Pernelyg smarkiai nesukite, nes galite pažeis purkštuką.

Atlikite aukščiau aprašytus veiksmus atvirkščia eilės tvarka, jei norite iš naujo surink prietaisą.
Žarnelės kei mas
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Tinkamas žarnelės kei mas aprašytas 5 skiltyje „Dujų
cilindro bei žarnelės prijungimas ir kei mas“.

10. Taisymas ir apžiūra





Nemodiﬁkuokite prietaiso, nes gali tap nesaugu jį naudo .
Jei nepavyksta pašalin iškilusios problemos, vadovaujan s
instrukcijų nurodymais, kreipkitės į vie nį CADAC pla ntoją,
kad jo specialistai patartų Jums ir apžiūrėtų prietaisą.
CADAC suteikia prietaisui 2 metų garan ją su dėl prietaiso
pagaminimo kokybe susijusiems gedimams.

11. Priedai ir atsarginės dalys
Visada naudokite originalias CADAC atsargines dalis, nes jos sukurtos taip, kad už krintų op malų prietaiso darbą.

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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