Daugiafunkcinis virtuvas
RMC-M4505
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NAUDOTOJO VADOVAS

www.multivarka.pro

GERBIAMAS PIRKĖJAU!
Dėkojame, kad pasirinkote REDMOND buitinę techniką.
REDMOND – tai kokybė, patikimumas ir dėmesys pirkėjams. Tikimės, kad ir ateityje jūs rinksitės mūsų bendrovės gaminius.

Oficialioje svetainėje, skirtoje REDMOND daugiafunkciniams
virtuvams Rusijoje www.multivarka.pro jūs rasite atsakymus į visus
jums kylančius klausimus, sužinosite apie naujus produktus ir galėsite
perskaityti daug patiekalų receptų.

2

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

Turinys
Techninės charakteristikos..................................................................................................................................................................................4
Komplekto sudėtis...............................................................................................................................................................................................4
Modelio įranga.....................................................................................................................................................................................................5
I. PRIEŠ NAUDOJANT
Saugumo priemonės............................................................................................................................................................................................6
Prieš pirmą kartą įjungiant....................................................................................................................................................................................7
II. NAUDOJIMAS
Ryžių paruošimas.................................................................................................................................................................................................7
Plovo paruošimas...............................................................................................................................................................................................10
Skrudinimas........................................................................................................................................................................................................13
Pieniškos košės paruošimas...............................................................................................................................................................................16
Grikių košės paruošimas.....................................................................................................................................................................................19
Sriubos paruošimas.............................................................................................................................................................................................22
Maisto gaminimas garuose..................................................................................................................................................................................25
Pašildymas...........................................................................................................................................................................................................28
Kepimas..............................................................................................................................................................................................................29
Troškinimas..........................................................................................................................................................................................................32
Funkcija „Temperatūros palaikymas“...................................................................................................................................................................34
Funkcija „Paleidimo atidėjimas“...........................................................................................................................................................................35
III. Į PAGALBĄ MAMAI
Sterilizavimas.......................................................................................................................................................................................................36
Pasterizavimas.....................................................................................................................................................................................................37
Papildomos dalys.................................................................................................................................................................................................37
IV. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA..............................................................................................................................................................................38
V. PRIEŠ KREIPIANTIS Į TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRĄ.....................................................................................................................39
VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI.................................................................................................................................................................42

3

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Modelis
Galia
Įtampa
Didžiausias dubens tūris
Dubens medžiaga
Nuimamas dubuo
Nuimamas garo vožtuvas
Valdymo tipas
Skaitmeninis ekranas
Programų tipai:

RMC-M4505
500 W
220–240 V
3l
aliuminis su nepridegančiu
paviršiumi
+
+

Paruošto maisto temperatūros palaikymo
funkcija
+
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KOMPLEKTO SUDĖTIS

elektroninis
- Ryžių paruošimas
- Plovo paruošimas
- Skrudinimas
- Pieniškos košės paruošimas
- Grikių košės paruošimas
- Sriubos paruošimas
- Maisto gaminimas garuose
- Pašildymas
- Kepimas
- Troškinimas

1. Daugiafunkcinis virtuvas su viduje įtaisytu
dubeniu – 1 vnt.
2. Maitinimo laidas - 1 vnt.
3. Talpykla-garų virtuvas – 1 vnt.
4. Matavimo stiklinė – 1 vnt.
5. Samtis - 1 vnt.
6. Šaukštas – 1 vnt.
7. Naudotojo vadovas – 1 vnt.
8. Techninio aptarnavimo knygelė - 1 vnt.
9. 120 receptų knyga – 1 vnt.

Tobulindamas savo produkciją
gamintojas turi teisę keisti gaminio
konstrukciją, komplekto sudėtį ir
technines charakteristikas
pakeitimus, iš anksto neįspėjęs apie
tokius pakeitimus.

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

MODELIO ĮRANGA
1. Nuimamas garo vožtuvas
2. Prietaiso dangtis
3. Drėgmės surinktuvas (kondensatui,
kai nuimamas dangtis)
4. Programos „Ryžiai“ indikacija
5. Programos „Plovas“ indikacija
6. Programos „Skrudinimas“ indikacija
7. Programos „Pieniška košė“ indikacija
8. Programos „Pašildymas“ indikacija
9. Programos „Kepimas“ indikacija
10. Mygtukas „Šilumos palaikymas / Atsisakyti“
11. Mygtukas „Paleidimo atidėjimas“
12. Mygtukas „Paleisti“
13. Mygtukas „Gaminimo trukmė“
14. Mygtukas „Programos pasirinkimas“
15. Programos „Troškinimas“ indikacija
16. Režimo „Temperatūros palaikymas“ indikacija
17. Programos „Virimas garuose“ indikacija
18. Programos „Sriuba“ indikacija
19. Programos „Grikiai“ indikacija
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I. PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI
Saugos priemonės
Gamintojas neatsako už žalą, kilusią dėl saugos reikalavimų ir naudojimo taisyklių
nesilaikymo.
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
Prietaisas nėra skirtas naudoti pramonėje.
Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
Prietaiso naudojimas kitais negu anksčiau
nurodyti tikslais yra tinkamo prietaiso
naudojimo taisyklių pažeidimas.
Statykite prietaisą tik ant lygaus, sauso
paviršiaus.
Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą,
patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka
prietaiso maitinimo įtampą. Ši informacija
nurodyta
prietaiso
techninėse
charakteristikose ir duomenų plokštelėje.
Naudodami ilgiklį, įsitikinkite, kad jis yra
tinkamas prietaiso naudojamai galiai.
Prietaisą galima įjungti tik į įžemintus lizdus.
Priešingu atveju prietaisas netenkins
apsaugos
nuo
elektros
smūgio
reikalavimų.
Išjungdami prietaisą iš elektros lizdo,
ištraukite maitinimo laidą sausomis rankomis,
laikydami už kištuko, o ne už laido.
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Neatsargus
elgesys
gali
sukelti
sužalojimus. Panaudoję prietaisą, o taip
pat jį valydami ar perkeldami atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
Netieskite maitinimo laido arti aštrių kraštų
ar kampų, arti šilumos šaltinių (dujinių ir
elektros viryklių). Stebėkite, kad laidas
nepersisuktų ir nepersilenktų per stalo kraštą.
Apgadinus laidą gali susidaryti gedimų,
kurie neatitinka garantijos sąlygų.
Nepanerkite prietaiso, maitinimo laido ar
kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
Draudžiama naudoti prietaisą drėgnose
patalpose ir atvirame ore, dėl to, kad į
prietaiso korpusą gali patekti drėgmė ir
pašaliniai daiktai. Į prietaiso korpusą
patekus
vandeniui
galimi
dideli
apgadinimai.
Neleiskite vaikams naudotis prietaisu, kol
jiems nebus paaiškinta ir jie nesupras
saugaus naudojimo instrukcijos. Nepalikite
vaikų šalia prietaiso, kai jis veikia.
Draudžiama savarankiškai remontuoti
prietaisą arba keisti jo konstrukciją.

Visus aptarnavimo ir techninės priežiūros
darbus turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros
centras. Neprofesionaliai atliktas darbas
gali lemti prietaiso gedimą, sužalojimus ir
turto sugadinimą.

DĖMESIO! Naudojamas prietaisas
įkaista. Nelieskite rankomis veikiančio
prietaiso korpuso ir vidinių paviršių.
Būkite atsargūs su garo vožtuvu ir
esant atidengtam dangčiui. Neįjunkite
prietaiso be dubens ir kai dubuo
tuščias.
Neperneškite
veikiančio
prietaiso, laikydami jį už dangčio.

DRAUDŽIAMA NAUDOTI PRIETAISĄ,
ESANT BET KURIEMS GEDIMAMS,
GAMINTOJAS NEATSAKO UŽ ŽALĄ,
SUSIDARIUSIŲ DĖL SAUGOS
REIKALAVIMŲ IR GAMINIO
NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
NESILAIKYMO.
PASTABA! Išsaugokite šį vadovą, kad
galėtumėte pasinaudoti vėliau.
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PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ ĮJUNGIANT

II. DAUGIAFUNKCINIO VIRTUVO NAUDOJIMAS

1.
Atsargiai išimkite prietaisą iš
dėžės, pašalinkite visas pakavimo
medžiagas,
įskaitant
reklaminius
lipdukus.
2. Nuvalykite drėgnu audeklu prietaiso
korpusą, paskui išdžiovinkite.
MES
REKOMENDUOJAME
PRIEŠ
PIRMĄ
KARTĄ
NAUDOJANT DAUGIAFUNKCINĮ
VIRTUVĄ JĮ
NUVALYTI (ŽR.
SKYRIŲ
„VALYMAS
IR
PRIEŽIŪRA“), TAI BŪTINA, KAD
PRIETAISAS
BŪTŲ
DEZINFEKUOTAS
IR
BŪTŲ
PAŠALINTAS
GALIMAS
PAŠALINIS KVAPAS.

RYŽIŲ PARUOŠIMAS
1. Atseikėkite ryžių matavimo stikline pagal receptą.
Plaukite, kol vanduo bus švarus. Paruoškite likusias
patiekalo sudedamąsias dalis, nuplaukite, nuvalykite
ir supjaustykite.
2.

Suberkite ryžius ir prieskonius į daugiafunkcinio virtuvo dubenį, užpilkite
vandeniu. Galite ruošti ryžius, naudodami savo receptą, tik laikykitės siūlomos
veiksmų tvarkos. Žiūrėkite, kad visos sudedamosios dalys (įskaitant skystį)
būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje, esančioje vidiniame dubens
paviršiuje.

3.

Dubenį įdėkite į virtuvą šiek tiek pasukdami, kad
įsitikintumėte, jog jis glaudžiai liečiasi su
kaitinamuoju elementu.

4. Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų. Jei
dangtis nebus visiškai uždarytas, maisto
ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.
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5.

Prijunkite prietaisą
prie elektros tinklo.

6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą RYŽIAI.

7.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.
Ekrane bus rodomas jau nustatytas maisto ruošimo
laikas (28 min.) Jūs galite jį pakeisti intervale nuo 5
minučių iki 1 valandos 30 minučių (nustatymo
žingsnis – 1 minutė), spausdami mygtuką MAISTO
GAMINIMO TRUKMĖ.
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8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius RYŽIAI išsijungs, pradės mirksėti
indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, ekrane bus
rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nudenkite
dangtį.
Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.

9.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

9

PLOVO PARUOŠIMAS
1. Atseikėkite ryžių matavimo stikline pagal receptą.
Plaukite, kol vanduo bus švarus. Paruoškite likusias patiekalo
sudedamąsias dalis, nuplaukite, nuvalykite ir supjaustykite.

2.

Sudėkite visas sudedamąsias dalis į daugiafunkcinio
virtuvo dubenį pagal toliau pateiktą lentelę:
Kiauliena
Ryžiai
Morkos
Svogūnai
Česnakas
Vanduo
Druska, prieskoniai

3.

Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek
pasukite jį ir įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

4.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų.
Jei dangtis nebus visiškai uždarytas, maisto
ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.

5.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

370 g
300 g
200 g
140 g
15 g
350 g
pagal skonį

Galite ruošti plovą, naudodami savo receptą, tik
laikykitės siūlomos veiksmų tvarkos ir
rekomenduojamų kiekių.
Žiūrėkite, kad visos sudedamosios dalys (įskaitant
skystį) būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje,
esančioje vidiniame dubens paviršiuje.
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6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą PLOVAS.

Ekrane bus rodomas iš anksto nustatytas maisto
ruošimo laikas (1 val.) Jūs galite jį pakeisti
intervale nuo 5 minučių iki 2 valandų (nustatymo
žingsnis 5 minutės), spausdami mygtuką MAISTO
RUOŠIMO LAIKAS.

7.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.
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8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius PLOVAS išsijungs, pradės mirksėti
indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, ekrane bus
rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nukelkite
dangtį.
Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.

9.
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Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

SKRUDINIMAS
1.

2.

3.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

4.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą SKRUDINIMAS.

Suberkite sudedamąsias dalis ir prieskonius į
daugiafunkcinio virtuvo dubenį.
Žiūrėkite, kad visos sudedamosios dalys (įskaitant
skystį) būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje,
esančioje vidiniame dubens paviršiuje.

Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek
pasukite jį ir įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

Ekrane bus rodomas iš anksto nustatytas maisto ruošimo
laikas (15 min.) Jūs galite jį pakeisti intervale nuo 5 minučių iki
1 valandos (nustatymo žingsnis 1 minutė), spausdami mygtuką
MAISTO GAMINIMO TRUKMĖ.
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5.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.

14
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6.

Rekomenduojame skrudinti maisto produktus, nuėmus
dangtį – taip susidarys traški plutelė.

Nerekomenduojame ilgai naudoti šios programos,
tai yra ilgiau nei 1 valandą. Prieš pakartotinai
naudodami programą SKRUDINIMAS, leiskite
prietaisui visiškai atvėsti.

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

7.

Pasibaigus maisto gaminimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius SKRUDINIMAS išsijungs, pradės
mirksėti indikatorius TEMPERATŪROS PALAIKYMAS,
ekrane bus rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nudenkite
dangtį.
Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.

8.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
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PIENIŠKOS KOŠĖS PARUOŠIMAS
1.

Atseikėkite kruopų matavimo stikline pagal receptą. Plaukite jas, kol vanduo bus švarus.

2.

Sudėkite visas sudedamąsias dalis į daugiafunkcinio virtuvo dubenį pagal toliau pateiktą lentelę:
Produktas
Kruopos
Pienas
Cukrus
Druska

Soros
(skysta / tąsi)
100 g / 130 g
750 ml
2 arb. šaukšt.
1 arb. šaukšt.

Avižinės kruopos
(skysta / tąsi)

Apvalūs ryžiai
(skysta / tąsi)

100 g / 130 g

130 g / 180 g

750 ml

750 ml

2 arb. šaukšt.

2,5 arb. šaukšt.

3/4 arb. šaukšt.

1,5 arb. šaukšt.

2 valg. šaukšt.

2 valg. šaukšt.

Sviestas
2 valg. šaukšt.
Matavimo stiklinė įtraukta į rinkinį
100 g kruopų – ¾ matavimo stiklinės
130 g kruopų – 1 matavimo stiklinė
180 g kruopų – 1 1/3 matavimo stiklinės
Galite ruošti pienišką košę, naudodami savo receptą, tik laikykitės siūlomos veiksmų tvarkos ir rekomenduojamų kiekių.
Žiūrėkite, kad visos sudedamosios dalys (įskaitant skystį) būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje, esančioje vidiniame
dubens paviršiuje.
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3.

4.

Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek
pasukite jį ir įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

5.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą PIENIŠKA KOŠĖ.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų.
Jei dangtis nebus visiškai uždarytas, maisto
ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.

Ekrane bus rodomas iš anksto nustatytas maisto ruošimo
laikas (33 min.) Jūs galite jį pakeisti intervale nuo 5
minučių iki 1 valandos 30 minučių (nustatymo žingsnis 1
minutė), spausdami mygtuką MAISTO RUOŠIMO
LAIKAS.
17
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7.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius PIENIŠKA KOŠĖ išsijungs, pradės
mirksėti indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, ekrane
bus rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nukelkite
dangtį.

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.

Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.
9.
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Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

GRIKIŲ KOŠĖS PARUOŠIMAS
1.

Atseikėkite kruopų matavimo stikline pagal receptą.
Plaukite jas, kol vanduo bus švarus.

2.

Sudėkite visas sudedamąsias dalis į daugiafunkcinio virtuvo dubenį pagal toliau pateiktą lentelę:
Kruopų rūšis

0,5 matavimo
stiklinės

1 matavimo
stiklinė

1,5 matavimo
stiklinės

2 matavimo
stiklinės

Grikiai

150 ml

300 ml

450 ml

600 ml

Apvalūs ryžiai

160 ml

210 ml

285 ml

380 ml

Perlinės kruopos

180 ml

360 ml

530 ml

700 ml

Matavimo stiklinė įtraukta į rinkinį
130 g kruopų – 1 matavimo stiklinė
130 ml vandens – 1 matavimo stiklinė
Galite ruošti košę, naudodami savo receptą, tik laikykitės siūlomos veiksmų tvarkos ir rekomenduojamų kiekių. .
Žiūrėkite, kad visos sudedamosios dalys (įskaitant skystį) būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje, esančioje
vidiniame dubens paviršiuje.

3.

Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek pasukite jį ir
įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su kaitinimo elementu.

19
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4.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų.
Jei dangtis nebus visiškai uždarytas, maisto
ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.

5.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą GRIKIAI.

Ekrane bus rodomas iš anksto nustatytas maisto
ruošimo laikas (35 min.) Jūs galite jį pakeisti
intervale nuo 5 minučių iki 2 val.
(nustatymo žingsnis 5 min.), spausdami mygtuką MAISTO GAMINIMO
TRUKMĖ.
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7.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius GRIKIAI išsijungs, pradės mirksėti
indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, o ekrane bus
rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nukelkite
dangtį.

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.

Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.
9. Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
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SRIUBOS PARUOŠIMAS

4.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų.
Jei dangtis nebus visiškai uždarytas,
maisto ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.

5.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

1. Pamatuokite reikiamą kiekvienos sudedamosios dalies
kiekį, nuplaukite jas ir supjaustykite.

2. Visas sudedamąsias dalis sudėkite į daugiafunkcinio
virtuvo dubenį
Žiūrėkite, kad visos sudedamosios dalys (įskaitant
skystį) būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje,
esančioje vidiniame dubens paviršiuje.

3.
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Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek
pasukite jį ir įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą SRIUBA.

Ekrane bus rodoma iš anksto nustatyta gaminimo trukmė
(1 val.). Jūs galite ją pakeisti intervale nuo 15 minučių iki
8 valandų (nustatymo žingsnis – 5 minutės), spausdami
mygtuką MAISTO GAMINIMO TRUKMĖ.

7. Spustelėkite mygtuką START (pradėti), kad pradėtumėte
procesą, o ekrane bus rodomas atvirkštinis skaičiavimas.

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.
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8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius SRIUBA išsijungs, pradės mirksėti
indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, o ekrane bus
rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nukelkite
dangtį.
Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.

9. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
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MAISTO PARUOŠIMAS GARUOSE
1.

Įpilkite į dubenį 400–450 ml vandens.

2.

Uždėkite talpyklą-ruošimo garuose indą ant
daugiafunkcinio virtuvo dubens.

4.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų.
Jei dangtis nebus visiškai uždarytas, maisto
ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.

3.

1
3.

2

Paruoškite visus produktus, nuplaukite juos ir
supjaustykite. Tolygiai išdėstykite produktus talpyklojeruošimo garuose inde, įdėkite dubenį į daugiafunkcinį
virtuvą.
Šiek tiek pasukite jį, įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

5.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.
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6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,, nustatykite programą VIRIMAS GARUOSE.
Ekrane bus rodoma iš anksto nustatyta maisto gaminimo trukmė (15 min.). Jūs galite ją pakeisti intervale nuo 5 minučių iki 2
valandų (nustatymo žingsnis – 5 minutės), spausdami mygtuką MAISTO GAMINIMO TRUKMĖ.

MAISTO PARUOŠIMO GARUOSE TRUKMĖ
Produktas

Kiekis

Vandens tūris

Laikas (min.)

500 g
.500 g

600 ml

40

600 ml

25

.500 g
.500 g

600 ml

30

600 ml

25

.
500
g
.
500
g

600 ml

25

600 ml

30–40

Mėsa
Veršiena (filė)
Vištiena (filė)
Mėsos suflė
Kukuliai
Vištienos kotletai
Virtiniai

.
Žuvis ir jūros gėrybės
Žuvis (filė)

500 g

600 ml

15–20

Daržovės
Bulvės (nesmulkintos) 500 g

600 ml

30-40

Bulvės
jauni gumbai

500 g

600 ml

30

morkos

500 g

600 ml

30

burokėliai

500 g

600 ml

40

sušaldyti

500 g

600 ml

15

Varškė
Varškės pudingas

500 g

600 ml

40–50

Brokoliai
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Turėkite omenyje, kad tai bendro
pobūdžio rekomendacijos.
Faktinė gaminimo trukmė gali
skirtis nuo rekomenduojamų
verčių, priklausomai nuo
konkrečios rūšies produkto
kokybės bei jūsų pageidavimų.
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7.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius VIRIMAS GARUOSE išsijungs,
pradės mirksėti indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS,
ekrane bus rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nukelkite
dangtį.

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.

Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.

9.

Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
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PROGRAMA „PAŠILDYMAS“
1. Dubenyje tolygiai išdėstykite produktus, kuriuos reikia
pašildyti.
2.

Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek
pasukite jį ir įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

4.
5.

3.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą PAŠILDYMAS.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų.
Jei dangtis nebus visiškai uždarytas, maisto
ruošimo programa bus įvykdyta neteisingai.

6. Ekrane bus rodoma iš anksto nustatyta maisto gaminimo
trukmė (30 min.). Jūs galite ją pakeisti intervale nuo 10
minučių iki 1 valandos (nustatymo žingsnis 5 min.),
spausdami mygtuką MAISTO GAMINIMO TRUKMĖ.
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Spustelėkite mygtuką START (pradėti), kad
pradėtumėte procesą, o ekrane bus rodomas
atvirkštinis skaičiavimas.

PROGRAMA „KEPIMAS“
1.

Paruoškite tešlą kepimui, kaip
rekomenduojama jūsų pasirinktame recepte.

2. Ištepkite dubenį sviestu arba margarinu, kad galutinį
produktą lengviau būtų išimti iš dubens. Sudėkite tešlą į
dubenį ir ją išlyginkite.
3. Įdėkite dubenį į korpusą. Šiek tiek pasukite jį,
įsitikinkite, kad dubuo glaudžiai liečiasi su
kaitinimo elementu.

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai. Kad jį
nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.

7.

Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
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4.

5.

Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų. Jei dangtis nebus
visiškai uždarytas, maisto ruošimo programa bus
įvykdyta neteisingai.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

6.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą KEPIMAS.

Ekrane bus rodomas iš anksto nustatyta maisto ruošimo
trukmė (1 val.) Jūs galite ją pakeisti intervale nuo 20
minučių iki 4 val. (nustatymo žingsnis 5 min.), spausdami
mygtuką MAISTO GAMINIMO TRUKMĖ.

PASTABA. ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ, KAD
PRIETAISAS NĖRA SKIRTAS KEPTI DUONĄ.
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7.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

8.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius KEPIMAS išsijungs, pradės mirksėti
indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, o ekrane bus
rodoma laiko atskaita.
Paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS /
ATSISAKYTI, kad išjungtumėte šildymą, ir nukelkite
dangtį.

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.

Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.
9.

Atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
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10. Po 5–10 minučių išimkite dubenį iš daugiafunkcinio virtuvo. Tada apverskite jį ant padėklo arba grotelių.
DĖMESIO! Naudokitės virtuvinėmis pirštinėmis arba puodkėlėmis. Nepalikite paruošto kepinio ilgam laikui
dubenyje, nes kitaip jis gali sudrėkti. Po kepimo dubenyje gali likti riebalų dėmių – tai leidžiama. Išvalykite
dubenį pagal nurodymus, pateikiamus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

PROGRAMA „TROŠKINIMAS“
1. Sudėkite sudedamąsias dalis ir prieskonius į
daugiafunkcinio virtuvo dubenį, užpilkite
vandeniu. Žiūrėkite, kad visos
sudedamosios dalys (įskaitant skystį)
būtų žemiau aukščiausios žymos skalėje,
esančioje vidiniame dubens paviršiuje.
2.
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Uždarykite dangtį, kad jis spragtelėtų. Jei dangtis nebus
visiškai uždarytas, maisto ruošimo programa bus
įvykdyta neteisingai.

4.

Prijunkite prietaisą prie
elektros tinklo.

Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą. Šiek tiek
pasukite jį ir įsitikinkite, kad dubuo liečiasi su
kaitinimo elementu.

2
1

3.
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5.

Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,
nustatykite programą TROŠKINIMAS.

Ekrane bus rodoma iš anksto nustatyta maisto gaminimo
trukmė (40 min.)
Jūs galite ją pakeisti intervale nuo 20 minučių iki
12 valandų (nustatymo žingsnis – 5 minutės),
spausdami mygtuką MAISTO GAMINIMO
TRUKMĖ.

6.

Paspauskite mygtuką START (paleidimas), kad prasidėtų
procesas. Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko
skaičiavimas:

Maisto ruošimo procesas bus baigtas automatiškai.
Kad jį nutrauktumėte, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.
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FUNKCIJA „TEMPERATŪROS PALAIKYMAS“

7.

Pasibaigus maisto ruošimo procesui pasigirs garsinis
signalas, ir daugiafunkcinis virtuvas automatiškai
persijungs į paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo
režimą: indikatorius TROŠKINIMAS išsijungs, pradės
mirksėti indikatorius ŠILUMOS PALAIKYMAS, o
ekrane bus rodoma laiko atskaita. Paspauskite mygtuką
ŠILUMOS PALAIKYMAS / ATSISAKYTI, kad
išjungtumėte šildymą, ir nukelkite dangtį.
Nepaisant to, kad paruošto maisto temperatūros
palaikymo režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maisto šiuo režimu,
nes produktai gali perdžiūti.

8.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Paruoštų patiekalų temperatūros palaikymo funkcija
įjungiama automatiškai, baigus maisto ruošimo
programas, tada ims mirksėti indikatorius ŠILUMOS
PALAIKYMAS , ekrane bus rodomas laikas, kurį
daugiafunkcinis virtuvas veikia šiuo režimu. Norėdami
išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką ŠILUMOS
PALAIKYMAS / ATSISAKYTI.
Nepaisant to, kad temperatūros palaikymo
režimas numatytas 24 valandoms,
nerekomenduojama ilgai laikyti maistą šiuo
režimu, nes produktas gali perdžiūti.
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Funkcija „Paleidimo atidėjimas“

Paleidimo atidėjimo funkcija suteikia galimybę paleisti maisto
ruošimo programą, praėjus tam tikram laikui.
1. Įdėkite dubenį su produktais į daugiafunkcinį virtuvą.
2. Nustatykite pageidaujamą programą (pavyzdžiui, sriuba ) mygtuku
Programos pasirinkimas .
Paspauskite mygtuką Paleidimo atidėjimas.
Atidėti galima visų programų paleidimą, išskyrus programas
Skrudinimas ir Pašildymas.
4. Nustatykite reikiamą programos paleidimo atidėjimo iki 24
valandų (valandas reguliuokite mygtuku Maisto gaminimo
trukmė, o minutes – mygtuku Programos pasirinkimas).
5. Paspauskite mygtuką START (pradėti), kad patvirtintumėte
nustatytą programos paleidimo atidėjimo laiką.
6. Prietaiso ekrane bus rodomas jūsų pasirinktas laikas ir atgalinis
skaičiavimas iki paleidimo. Taigi pažvelgus bet kada galima nustatyti,
kiek liko laiko iki programos paleidimo.
7. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas įsijungs automatiškai,
įjungdamas pasirinktą programą.

Nerekomenduojama naudoti paleidimo atidėjimo funkcijos, jei recepte naudojami pieno arba greitai gendantys
produktai (kiaušiniai, šviežias pienas, mėsa, sūris ir pan.)
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III. Į PAGALBĄ MAMAI
MAISTO VAIKAMS RUOŠIMAS
Gimus kūdikiui, mamai labai padaugėja rūpesčių, susijusių su vaiko priežiūra, kuriai skiriamas praktiškai visas laisvas laikas. Daugiafunkcinis
virtuvas REDMOND RMC-M4505 padės išspręsti daug problemų, susijusių su vaiko maitinimu bei priežiūra įvairiais jo augimo ir raidos etapais.
Drauge su daugiafunkciniu virtuvu siūlomoje knygoje „120 receptų“ rasite daugybę vaikiškų patiekalų ruošimo būdų įvairaus amžiaus
vaikams: nuo atjunkymo iki ikimokyklinio amžiaus. Šią knygą mūsų virėjų komanda sudarė būtent šiam modeliui. Visi pateikiami receptai
pritaikyti ir paruošti tiesiogiai gaminti, naudojant daugiafunkcinį virtuvą REDMOND RMC-M4505.

STERILIZAVIMAS
Tol, kol mažylio imunitetas nėra pakankamai sustiprėjęs, sterilizavimas padės visiškai apsaugoti jį nuo kenksmingų bakterijų.
Veiksmingiausiais laikomi sterilizavimo vandeniu ir garu metodai. Daugiafunkciniame virtuve REDMOND RMC-M4505 galima naudoti
vandeninį (medicininį) sterilizavimo metodą, kuris yra greitas, paprastas ir veiksmingas, jam nereikia chemikalų.
BUTELIUKAMS IR DIDELIEMS DAIKTAMS:
1. Maitinimo buteliukus pripildykite vandens, sandariai uždarykite ir įdėkite į dubenį.
2. Pripildykite dubenį vandens iki didžiausio užpildymo žymės, esančioje vidiniame dubens paviršiuje. Įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą.
3. Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PASIRINKIMAS, pasirinkite programą STRIUBA. Palikite nepakeistą numatytąjį veikimo laiką (1 val.)
4. Paspauskite mygtuką START (pradėti). Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko skaičiavimas.
Pasibaigus programos darbui, išimkite buteliukus iš dubens ir palikite juos uždarytus. Taip jie liks sterilūs iki 12 valandų.
ČIULPTUKAMS IR SMULKIEMS DAIKTAMS:
Mažesnius daiktus (čiulptukus, stalo įrankius, graužtukus ir t. t.) sudėkite talpykloje-garų virtuve.
Įpilkite į dubenį 600 ml vandens, įdėkite dubenį į daugiafunkcinį virtuvą.
3. Įdėkite talpyklą-garų virtuvą į dubenį.
4. Paspaudę mygtuką PROGRAMOS PARINKIMAS,, nustatykite programą VIRIMAS GARUOSE. Mygtuku MAISTO GAMINIMO TRUKMĖ
nustatykite programos veikimo laiką, lygų 30 minučių.
5. Paspauskite mygtuką START (paleidimas). Ekrane bus rodomas atvirkštinis laiko skaičiavimas.
Pasibaigus programos darbui visi sudėti į talpyklą daiktai bus sterilizuoti.
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PASTERIZAVIMAS
Pasterizavimas – tai procesas, kai skysti produktai vieną kartą šildomi iki 60 °C temperatūroje 1 valandą arba 70–80 °C temperatūroje – 30
min. Jis naudojamas produktams dezinfekuoti, o taip pat siekiant pratęsti jų tinkamumo vartoti laiką. Maistinė produktų vertė pasterizuojant
beveik nepakinta, jie išsaugo visas skonio savybes ir vertingus komponentus (vitaminus, fermentus). Pasterizuotus produktus galima laikyti
žemoje temperatūroje ne daugiau kaip 24 valandas.
1. Supilkite produktą į dubenį, bet jo turi būti ne daugiau, kaip iki didžiausio pripildymo žymės, esančios dubens vidinėje dalyje .
2. Paspaudę mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS / ATSISAKYTI , įjunkite šilumos palaikymo režimą.
3. Pasibaigus pasterizavimo laikui, paspauskite mygtuką ŠILUMOS PALAIKYMAS / ATSISAKYTI ir išjunkite šilumos palaikymo režimą.
Laikykite pasterizuotos produktą vėsioje vietoje.

PASTERIZAVIMO TRUKMĖ, PRIKLAUSOMAI NUO PRODUKTO TŪRIO:
Tūris

200 ml

400 ml

600 ml

800 ml

1 000 ml

Laikas

50 min.

55 min.

60 min.

1 val. 15 min.

1 val. 20 min.

PAGALBINIAI REIKMENYS (NEĮEINA Į TIEKIAMĄ KOMPLEKTĄ)
Daugiau daugiafunkcinio virtuvo REDMOND RMC-M4505 pagalbinių įsigyti ir apie naujienas sužinoti galima svetainėje
WWW.MULTIVARKA.PRO arba oficialių platintojų parduotuvėse..
REDMOND RAM-CL1 žnyplės dubeniui
Skirtos lengvai išimti dubenį iš daugiafunkcinio virtuvo. Gali būti naudojamos su kitų prekių ženklų daugiafunkciniais virtuvais.
RIP-A1 dubuo su nepridegančiu paviršiumi pasižymi puikiomis nepridegimo ir šilumos praleidimo savybėmis.
Galite naudoti dubenis be daugiafunkcinio virtuvo maistui laikyti ir maistui ruoši orkaitėje, iki 260 °C temperatūroje. Juos galima plauti
indaplovėje.
Talpa: 3 litrai .
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IV. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš pradėdami valyti prietaisą, įsitikinkite, kad jis išjungtas ir visiškai atvėsęs.

PRIETAISO KORPUSO VALYMAS
Valykite prietaisą, kai reikia, naudokite švarų, šiltą vandenį ir minkštą audeklą. Nenaudokite abrazyvinių valiklių ir
indų ploviklio.

DUBENS VALYMAS
Kruopščiai nuvalykite dubenį po kiekvieno naudojimo. Naudokite indų ploviklį ir minkštą audeklą. Nenaudokite
abrazyvinių valiklių. Po valymo nuvalykite sausu audiniu išorinį dubens paviršių.

DRĖGMĖS SURINKTUVO VALYMAS
Drėgmės surinktuvas skirtas rinkti kondensato lašams, kai nuimamas dangtis. Ji reikia valyti po kiekvieno
panaudojimo.
Atsargiai spauskite apatinę drėgmės surinktuvo dalį, kol jis atsidarys, tada atsargiai jį išimkite, keldami aukštyn.

Nuvalę įdėkite drėgmės surinktuvą į vietą.

GARŲ IŠLEIDIMO VOŽTUVO VALYMAS
GARŲ IŠLEIDIMO VOŽTUVĄ BŪTINA VALYTI KASKART PANAUDOJUS PRIETAISĄ.
1. Atsargiai nuimkite išleidimo vožtuvą, kaip parodyta paveiksle, nenaudodami per didelės jėgos.
2. Visiškai išardykite vožtuvą ir gerai išskalaukite tekančiu vandeniu, tada gerai išdžiovinkite, surinkite atvirkštine
tvarka ir įdėkite į vietą.

38
38

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

V. PRIEŠ KREIPIANTIS Į TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRĄ
Klaidų kodai
Klaidos
kodas

Klaidos apibūdinimas

Klaidos ištaisymas

E1-E4

Sistemos klaida, gali būti, kad sugedo elektronikos
plokštė arba kaitinimo elementas, arba ne visai
uždarytas dangtis.

Sandariai uždarykite dangtį. Jei problema išlieka, kreipkitės į
įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Suveikė automatinė apsauga nuo perkaitimo.

Neįjunkite prietaiso, kai dubuo tuščias!
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, leiskite jam atvėsti.
10–15 minučių, tada įpilkite į dubenį vandens / sultinio ir toliau
ruoškite maistą. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotą
techninio aptarnavimo centrą.

E5

BENDROS GALIMOS PROBLEMOS
Problema

Galima priežastis

Gedimo pašalinimas

Virtuvas neįsijungia

Nėra tinklo įtampos.

Patikrinkite tinklo įtampą.

Nėra tinklo įtampos.

Patikrinkite tinklo įtampą.

Tarp dubens ir kaitinimo elemento pateko pašalinis
daiktas.

Išimkite pašalinį daiktą.

Maistas ruošiamas per ilgai

Dubuo daugiafunkciniame virtuve įdėtas
kreivai.
Kaitinimo elementas nešvarus.

Įdėkite dubenį į korpusą lygiai, neperkreiptą.
Atjunkite prietaisą nuo tinklo, leiskite
jam atvėsti. Nuo kaitinimo elemento
nuvalykite nešvarumus.
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•
•

Nepakankamai nuplautos
kruopos.

Pašalinis daiktas tarp dubens
ir kaitintuvo.
•
•

Per daug aliejaus.
•
•

Netinkamas vandens kiekis.
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Dangtis nesandariai uždarytas.
•
•

Dubuo nešvarus.
•
•

•
•

PAŠALINIAI GARSAI

•

PAŠALINIŲ GARSŲ ATSIRADIMAS GALIMAS
GAMINANT MAISTĄ IŠ ŠALDYTŲ PRODUKTŲ
ARBA DĖL DRĖGMĖS DUBENS APAČIOJE

•

NĖRA ĮTAMPOS

•
ATJUNKITE LAIDĄ IR PATIKRINKITE, AR
LIZDE YRA ĮTAMPA.

MAISTAS
PERDŽIŪVA

PELĖSIAIS
ATSIDUODANTIS
MAISTO KVAPAS

GAMINIMO METU
KRUOPOS
PAKEITĖ SPALVĄ

GAMINIMO METU
IŠSILIEJA VANDUO

NEPAKANKAMAI
IŠVIRUSIOS
KRUOPOS

Netinkama vandens ir kruopų
proporcija, netinkamos rūšies
kruopos.
KOŠĖ PRISVILO PRIE
DUBENS DUGNO

PROBLEMOS GAMINANT

KRUOPOS PER
MINKŠTOS,
PERVIRUSIOS

PRIEŽASTYS

PAGELTUSIOS
KRUOPOS

PROBLEMOS GAMINANT KRUOPŲ PATIEKALUS
PROBLEMOS REŽIME
„PAŠILDYMAS“

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVAS RMC-M4505

PROBLEMOS KEPANT

Per mažai tešlos dubenyje.

•

Naudojamas netinkamas miltų mišinys, arba yra
ingredientų, kurie nėra nurodyti recepte.

•

•

Naudojamas mišinys su per daug šokolado,
cukraus ar vaisių.

•

•

Kepinys skilo ruošiant.

•

•

Pašalinis daiktas tarp dubens ir kaitintuvo.

•

•

•

•

•

•

Puodo dugnas neišteptas sviestu arba margarinu.

•

•

•

•
•

•

Kepinys buvo per ilgai laikomas dubenyje.
Netinkamas ar per ilgas minkymas.

•

Netinkamas ingredientų kiekis.

•

•

•

•

•

•

•

•

ATJUNKITE LAIDĄ IR PATIKRINKITE, AR LIZDE
YRA ĮTAMPA.

•

PAŠALINIAI GARSAI

PAŠALINIŲ GARSŲ ATSIRADIMAS
GALIMAS MAISTO RUOŠIMUI NAUDOJANT
ŠALDYTUS PRODUKTUS ARBA DĖL
DRĖGMĖS DUBENS APAČIOJE

•

NĖRA ĮTAMPOS

•

TRAPUS
KEPINYS

TEŠLA
PRISVILO PRIE
DUBENS
DUGNO

KEPINYS
NEIŠKILO

•

KEPINYS
DEGA

Per daug tešlos dubenyje.

KEPINYS
NEIŠKEPĘS

TEŠLA
NEIŠKEPĖ

PRIEŽASTYS

NEIŠKEPĘS
KEPINIO
VIDUS

PROBLEMOS GAMINANT
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VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo dienos.
Garantiniu laikotarpiu, gamintojas įsipareigoja pašalinti bet kuriuos gamyklinius defektus, atsiradusius dėl
nepakankamos medžiagų ar surinkimo kokybės, suremontuodamas arba pakeisdamas dalį. Garantija galioja tik
tada, jei pirkimo data patvirtinta parduotuvės pardavėjo antspaudu ir parašu originaliame garantiniame lape.
Ši garantija pripažįstama tik tuo atveju, jei gaminys buvo naudojamas pagal naudojimo instrukciją, jis nebuvo
taisytas, išrinktas, nebuvo apgadintas, su juo netinkamai elgiantis, taip pat turi būti išsaugotos visos komplektą
sudarančios gaminio dalys. Ši garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ir susidėvinčioms dalims (filtrams,
lemputėms, keramikos ir teflono dangoms, guminiams tarpikliams ir t. t.)
Pagal Rusijos Federacijos federalinio įstatymo „Dėl vartotojų teisių apsaugos“ 5 str. 2 p. gamintojas
nustato mažiausią 2 metų šio gaminio naudojimo laiką nuo pagaminimo momento, su sąlyga, kad gaminys
eksploatuojamas griežtai laikantis šios instrukcijos ir pateikiamų techninių reikalavimų.

Pakuotę, naudotojo vadovą, taip pat patį prietaisą reikia pašalinti pagal vietinę atliekų perdirbimo programą.
Neišmeskite šių gaminių su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis.
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