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6L LĖTPUODIS, PADENGTAS

DURA CERAMIC™ DANGA
INSTRUKCIJŲ
VADOVAS

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJA

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,
turintiems psichinę, jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei žinių
trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu.
Šio prietaiso valyti ir prižiūrėti negali vaikai, nebent jiems daugiau nei 8 metai
ir yra prižiūrimi. Prietaisą ir jo laidus laikyti vaikams, jaunesniems nei 8
metai, nepasiekiamoje vietoje.
Naudojimo metu paviršius gali įkaisti.
Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, dėl saugumo jį turi pakeisti gamintojas,
aptarnaujantysis specialistas arba panašios kvalifikacijos žmogus.
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
Nenaudokite prietaiso lauke.
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Naudojamas prietaisas generuoja šilumą. Prietaiso naudojimo ir aušimo metu būtina imtis tinkamų atsargumo
priemonių, siekiant išvengti nudegimo, nuplikymo, gaisro ar kitokios žalos asmenims ir turtui.
Nuimdami dangtį, naudokite virtuvines pirštines arba šluostę. Atidarydami dangtį saugokitės kylančių garų.
Prieš kišdami kištuką į elektros lizdą arba įjungdami prietaisą visada įsitikinkite, kad rankos yra sausos.
Prietaisą naudokite ant stabilaus, saugaus, sauso ir lygaus paviršiaus.
Prietaiso šildomas pagrindas negali būti ant arba šalia bet kokio galimai karšto paviršiaus (tokių kaip dujinė arba
elektrinė viryklė).
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo iškritęs, jei yra matomų pažeidimų arba jei jis yra nesandarus.
Po naudojimo ir prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.
Prieš valydami arba padėdami prietaisą saugojimui visada leiskite prietaisui atvėsti.
Nemerkite šildomo paviršiaus, maitinimo laido ar kištuko į vandenį arba kitokį skystį.
Neleiskite, kad maitinimo laidas būtų nusviręs nuo darbastalio krašto, liestųsi prie karštų paviršių arba būtų surištas,
įstrigęs ar suspaustas.
NIEKADA nebandykite šildyti maisto tiesiogiai pagrindiniame skyriuje. Visada naudokite nuimamą virimo dubenį.
Kai kurie paviršiai nėra suprojektuoti taip, kad atlaikytų prietaisų generuojamą karštį ilgesnį laiką. Nedėkite prietaiso
ant paviršiaus, kurį gali pažeisti karštis. Siekiant išvengti galimos žalos paviršiui, rekomenduojame padėti izoliuojantį
padėkliuką.
Viryklės dangtis pagamintas iš grūdinto stiklo. Visada apžiūrėkite dangtį ar nėra jokių atplaišų, įtrūkimų arba kitokios
žalos. Nenaudokite stiklinio dangčio, jeigu jis yra pažeistas, nes naudojimo metu jis gali sudužti.
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Indikacinė lemputė
Režimo parinkimas
Ekranas
Laikmatis

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Prieš naudodami Crock-Pot® lėtpuodį, pašalinkite visas pakuotes, dangtį ir nuimamą virimo dubenį perplaukite šiltu
muiluotu vandeniu ir sausai nušluostykite. Rekomenduojame nuimamą virimo dangtį plauti tik rankomis, plovikliu be
abrazyvinių medžiagų ir šluoste, norint apsaugoti DuraCeramic™ dangą. Nemerkite šildomo paviršiaus, maitinimo laido ar
kištuko į vandenį arba kitokį skystį.
SVARBIOS PASTABOS Kai kurie virtuviniai paviršiai nėra sukurti atlaikyti prietaisų generuojamą karštą ilgą laiką. Nedėkite
kaitinimo elemento ar karšto virimo dubens ant karščiams neatsparių paviršių. Siekiant išvengti galimos žalos paviršiui,
rekomenduojame po lėtpuodžiu dėti padėti karščiui atsparų padėkliuką.

NUIMAMAS VIRIMO DUBUO
Nuimamas virimo dubuo yra padengtas išskirtine DuraCeramic™ danga. Ši speciali natūralios keramikos danga yra skirta
greičiau ir efektyviau perduoti šilumą nei standartinės nelipnios dangos – tai reiškia, kad skanaus naminio maisto galėsite
pasigaminti kur kas greičiau. Be to, DuraCeramic ™ danga atspari įbrėžimams ir 4 kartus patvaresnė nei standartinės
nelipnios dangos – tai ilgalaikis produktas. Galite būti ramūs – DuraCeramic ™ yra be PTFE ir PFOA, taigi ši išskirtinė
danga ne tik ilgalaikė ir lengvai valoma, ji yra natūrali ir saugi naudoti visai šeimai.
DuraCeramic™ danga lengvai atlaikys visus išbandymus.
Nuimamas virimo dubuo ir stiklinis dangtis suprojektuoti taip, kad atlaikytų ekstremalią temperatūrą ir net galėtų būti
panaudoti orkaitėje. Nuimamą virimo dubenį galite laikyti ir šaldytuve ar šaldymo kameroje. Virimo dubenį galima dėti ant
šildomo paviršiaus tiesiai iš šaldytuvo (prieš gamindami valgį visada leiskite šaldytiems produktams atitirpti). Dėl gaminio
universalumo galėsite gaminti valgius, lėtai virti/kepti, laikyti maisto likučius ir pakartotinai pašildyti naudodami tą patį virimo
dubenį.
Aukšti kraštai ir stiklinis dangtis apsaugo nuo taškymosi gaminimo metu. Naudokite nuimamą virimo dubenį maisto
skrudinimui, kepimui, glazūravimui, gruzdinimui ir t. t. Taip pat dubuo idealiai tiks dideliam maisto kiekiui gaminti.

KAIP NAUDOTI LĖTPUODĮ
1.
2.

Sudėkite norimus ingredientus į nuimamą virimo dubenį ir uždenkite stikliniu dangčiu.
Įjunkite Crock-Pot® lėtpuodį. Užsidegs indikacinė lemputė.

3.

Režimo pasirinkimo rankenėle F pasirinkite 1 (ŽEMAS) arba 2 (AUKŠTAS).
PASTABA: Nustatymas ŠILTAS ( ) skirtas TIK išlaikyti jau pagamintą maistą šiltą. NEGAMINKITE naudodami
nustatymą ŠILTAS. Nerekomenduojame naudoti nustatymo ŠILTAS ilgiau nei 4 valandas.
Nustatykite gaminimo laiką naudodami laikmatį H. Laikmačiu laikas nustatomas 30 minučių intervalais. Atkreipkite
dėmesį, kad jeigu po laikmačio nustatymo keisite gaminimo režimą nuo 1 į 2 arba atvirkščiai, laikmatis persijungs į 0:00
ir jūs vėl turėsite nustatyti laiką iš naujo.
Po to, kai nustatysite laiką, Crock-Pot® lėtpuodis pradės kaisti ir laikmatis skaičiuos laiką atgaline eiga 1 minutės
intervalais.
Kai gaminimo laikas pasibaigs, Crock-Pot® lėtpuodis persijungs į režimą ŠILTAS. Naudojant režimą ŠILTAS,
ekrane rodomos judančios juostelės (- - - -), kurios lėtai slinks iš viršaus į apačią.
* Crock-Pot® lėtpuodis bus ŠILTAS režime tol, kol įjungsite režimą 0 (budėjimo režimas) arba išjungsite prietaisą. Galite
bet kada įjungti pereiti į režimą ŠILTAS rankiniu būdu, paslinkdami režimo pasirinkimo rankenėlę į poziciją( ).

4.

5.
6.

PASTABOS DĖL NAUDOJIMO
Jeigu gaminimo metu dingtų elektra, jai vėl atsiradus visi nustatymai išsijungtų, lėtpuodis veiktų budėjimo režimu su
mirksinčia indikacine lempute. Jeigu nežinote kiek laiko nebuvo elektros, maistas gali būti netinkamas vartoti, siūlome
maistą išmesti.
• Kai maistas pasigamins, jeigu norite, galite rankiniu būdu pereiti į režimą ŠILTAS.
• Norėdami išvengti netinkamo maisto pagaminimo, visada pripildykite nuimamą virimo dubenį iki ½ - ¾ tūrio ir
paisykite rekomenduojamo gaminimo laiko.
• Rekomenduojamą laiką gaminkite uždengę nuimamą virimo dubenį. Norėdami, kad karštis pasiskirstytų vienodai,
nenuimkite dangčio pirmas dvi gaminimo valandas.
• Nuimdami dangtį arba traukdami nuimamą virimo dubenį visada dėvėkite virtuvines pirštines.

•
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Baigę gaminti valgį ir prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Nuimamą virimo dubenį ir dangtį galima naudoti orkaitėje. Nuimamą virimo dubenį galima naudoti ant dujinių, elektrinių
ir indukcinių viryklių bei ant grotelių.
Dalis
Dangtelis
Nuimamas virimo
dubuo

Galima plauti
indaplovėje
Taip
Ne*

Galima naudoti
orkaitėje
Taip
Taip

Galima naudoti
mikrobangų
Ne
krosnelėje

Galima naudoti
ant dujinės
Taip
viryklės

Ne

Taip

*Mes rekomenduojame nuimamą virimo dubenį plauti tik rankomis, plovikliu be abrazyvinių medžiagų ir šluoste, norint
apsaugoti DuraCeramic™ dangą.

MAISTO GAMINIMO PATARIMAI IR GUDRYBĖS
MAKARONAI IR RYŽIAI:
• Kad pasiektumėte geriausio rezultato, naudokite ilgagrūdžius ryžius, nebent recepte nurodyti kitokios rūšies ryžiai.
Jeigu ryžiai yra ne visiškai išvirti po siūlomo laiko, įpilkite papildomą 1–1½ stiklinės skysčio ant virtų ryžių ir toliau virkite
20 - 30 minučių.
• Kad gerai išvirtų makaronai, dėkite makaronus į Crock-Pot® lėtpuodį likus 30-60 minučių iki gaminimo pabaigos.
PUPELĖS:
• Džiovintos pupelės, ypač raudonosios, turėtų būti išverdamos iš anksto.
• Kaip džiovintų pupelių pakaitalą galima naudoti visiškai pagamintas konservuotas pupeles.
DARŽOVĖS:
• Daugeliui daržovių labai tinka lėtas gaminimas, jo metu atskleidžia visas jų skonis. Naudojant lėtpuodį daržovės
nepervirs, kaip kad gali nutikti naudojant orkaitę arba dujinę viryklę.
• Gamindami patiekalus iš daržovių ir mėsos, daržoves į lėtpuodį dėkite prieš mėsą. Lėtpuodyje daržovės gaminasi
ilgiau nei mėsa, tad gerai kai jas dalinai apsemia susidaręs skystis.
• Daržoves dėkite kuo arčiau lėtpuodžio dugno, kad jos greičiau išvirtų.
PIENAS:
• Ilgo gaminimo metu pienas, grietinėlė ir grietinė susiskaido. Jeigu galima, juos dėkite likus 15-30 min. iki
gaminimo pabaigos.
• Vietoje pieno galima naudoti tirštas greito paruošimo sriubas, kurios yra tinkamos virti ilgesnį laiką.
SRIUBOS:
• Kai kuriems patiekalams reikia didelio kiekio vandens. Pirmiausia, įdėkite sriubos ingredientus į lėtpuodį, tik po to
užpilkite vandeniu. Jei norite skystesnės sriubos, įpilkite daugiau skysčio prieš patiekdami.
MĖSA:
Nupjaukite riebalus, gerai nuplaukite ir nusausinkite mėsą popieriniu rankšluosčiu.
Pirmiau apkepus mėsą iš jos dingsta riebalai ir geriau atsiskleidžia mėsos skonis.
Gaminimo metu mėsa turėtų būti taip padėta, kad neliestų dangčio.
Gamindami mažesnį mėsos kiekį, padidinkite daržovių ar bulvių kiekį tiek, kad puodas visada būtų užpildytas iki ½ - ¾
tūrio.
• Rekomenduojamas mėsos gabaliukų dydis ir gaminimo laikas yra tik apytikris ir gali svyruoti priklausomai nuo
išpjaustymo, tipo, kaulų struktūros. Liesos mėsos, pavyzdžiui, vištienos arba kiaulienos nugarinės, gaminimo laikas yra
trumpesnis
nei riebesnės, tokios kaip jautienos ar kiaulienos mentė. Mėsos su kaulais gaminimo laikas ilgesnis nei mėsos be kaulų.
• Kai gaminate su iš anksto paruoštais ingredientais, tokiais kaip pupelės ir vaisiai, arba greitai pagaminamomis,
tokiomis kaip grybai, supjaustytas svogūnas, baklažanas, ar smulkiai supjaustytomis daržovėmis, mėsą pjaustykite
mažesniais gabaliukais. Taip visi produktai gaminsis vienodai sparčiai.

•
•
•
•

ŽUVIS:
• Žuvis pasigamina greitai, todėl ją reikia įdėti likus 15-60 minučių iki gaminimo pabaigos.
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SKYSTIS:
• Gali atrodyti, kad lėtpuodžiu gaminami tik nedaug skysčio turintys patiekalai, tačiau lėtas gaminimas skiriasi nuo
įprastų gaminimo būdų, todėl maisto gaminimo metu skysčiu padvigubės. Jeigu naudojate lėtpuodžiui nepritaikytą
receptą, sumažinkite skysčio kiekį.

VALYMAS
Prieš valydami VISADA ištraukite lėtpuodį iš elektros lizdo ir leiskite atvėsti.
DĖMESIO: Nemerkite šildomo paviršiaus, maitinimo laido ar kištuko į vandenį arba kitokį skystį.
Stiklinį dangtį ir nuimamą virimo dubenį plaukite karštu, muiluotu vandeniu. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar
šveičiamųjų kempinių. Bet kokias maisto liekanas paprastai pašalina šluostė, kempinė arba mentelė su guma.
Rekomenduojame nuimamą virimo dangtį plauti tik rankomis, plovikliu be abrazyvinių medžiagų ir šluoste, norint apsaugoti
DuraCeramic™ dangą.
Šildomo pagrindo išorė gali būti valoma minkštu audiniu ir šiltu muiluotu vandeniu. Sausai nušluostykite. Nenaudokite
abrazyvinių valymo priemonių.
Nereikalinga jokia papildoma priežiūra.
PASTABA: Išplovę rankomis leiskite lėtpuodžiui išdžiūti prieš padėdami saugoti.

KIŠTUKO PRITAIKYMAS
Prietaisas turi būti įžemintas.

Kištukas turi būti ASTA patvirtintas BS1363
Saugiklis turi būti ASTA patvirtintas BS1362

Jei kištukas netinka į elektros lizdus, esančius jūsų namuose, jį galima pakeisti
tinkamo tipo kištuku.
Jei reikia pakeisti naujai sumontuoto kištuko saugiklį, būtina pakeisti ir saugiklio
dangą. Prietaiso negalima naudoti be nepakeitus saugiklio dangos.
Jei kištukas netinkamas, jis turi būti išmontuotas, pašalintas nuo laido ir pakeistas
tinkamu kištuku. Nuimtas kištukas negali būti įkištas į 13 amperų elektros lizdą, jį
būtina nedelsiant utilizuoti.
Jei kištuke nepažymėti sujungimo terminalai ir nesate tikri dėl kištuko prijungimo,
prašome kreiptis į kvalifikuotą elektros specialistą.

Geltona/žalia
(Įžeminimas)
3A
Saugiklis
Mėlyna
(Neutrali)

Ruda
(Srovė)
Įsitikinkite, kad išorinis laido
apvalkalas yra tvirtai laikomas laido
laikiklio.

APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO
Prietaisai pagaminti paisant itin aukštų standartų. Nėra detalių, kurias galima pakeisti pačiam. Jei prietaisas nustojo veikti,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Patikrinkite ar laikėtės visų nurodytų instrukcijų.
2. Patikrinkite ar neiššoko saugiklis.
3. Patikrinkite ar veikia maitinimo šaltinis.
Jei prietaisas vis dar neveikia, pakeitimui grąžinkite prietaisą į parduotuvę, iš kurios pirkote. Norėdami grąžinti prietaisą į
klientų aptarnavimo skyrių, atlikite toliau išvardytus veiksmus:
1. Atsargiai supakuokite (geriau originalioje pakuotėje). Įsitikinkite, kad prietaisas yra švarus.
2. Pridėkite parašytą savo vardą, adresą ir modelio numerį.
3. Parašykite priežastis kodėl grąžinate prietaisą.
4. Jei dar galioja garantinis laikotarpis, parašykite kur ir kada pirkote prietaisą ir pridėkite pirkimo įrodymus (pvz.,
čekį).
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GARANTIJA
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą, nes jis gali būti reikalingas norint pasinaudoti garantija.
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija po prietaiso pirkimo.
Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas nustoja veikti dėl netinkamų medžiagų ar gamybos defektų, prašome prietaisą grąžinti
pardavėjui, turėkite kvitą ir šių garantijos sąlygų kopiją.
Iš šios garantijos kylančios teisės ir privilegijos yra papildomos prie įstatymais užtikrinamų, nuo garantijos nepriklausomų,
vartotojų teisių. Šias garantines sąlygas turi teisę keisti tik „Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited“ (“JCS (Europe)”).
„JCS (Europe)“ įsipareigoja garantinio laikotarpiu nemokamai suremontuoti ar pakeisti prietaisą, ar bet kokią prietaiso dalį,
kuri neveikia tinkamai, jei:
•
jūs greitai pranešėte pirkimo vietai ar „JCS (Europe)“ apie problemas;
•
prietaisas nebuvo kokiu nors būdu pakeistas ar specialiai sugadintas, netinkamai naudotas, naudotas ne pagal
paskirtį, remontuotas ne „JCS (Europe)“ paskirto asmens.
Defektams, kurie atsiranda dėl netinkamo naudojimo, tyčinio pakenkimo, piktnaudžiavimo, naudojimo esant netinkamai
įtampai, dėl gamtos reiškinių arba įvykių už „JCS (Europe)“ kontrolės ribų, remonto ne „JCS (Europa)“ paskirto asmens ar
nesivadovavimo naudojimo instrukcijomis, ši garantija nėra taikoma. Taip pat garantija nėra taikoma normaliam
nusidėvėjimui, be kita ko įskaitant nežymų spalvos pasikeitimą ir įbrėžimus.
Šias garantijos sąlygos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir netaikomos komerciniam ar bendruomeniniam naudojimui.
Jeigu jūsų prietaisui taikomos konkrečios šalies garantinės sąlygos ar sutartinės garantijos, prašome atkreipti dėmesį į jų
sąlygas, arba susisiekite su vietiniu prekybos atstovu dėl papildomos informacijos.
Elektros produktų atliekos neturėtų būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jeigu yra tinkamos sąlygos, prašome
perdirbti. Dėl išsamesnės informacijos apie perdirbimą ir EEĮ atliekas parašykite mums enquiriesEurope@jardencs.com.

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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