TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS
Šis ženklas reiškia, kad ES šalyse prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Kad apsaugotumėte aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos, atsakingai
pasirūpinkite tinkamu medžiagų perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą.

DAUGIAFUNKCINIS
VIRTUVINIS PRIETAISAS

Naudojimo instrukcijos

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

Mielas naudotojau
Sveikiname įsigijus virtuvinį prietaisą CookFast. Dėkojame už pasitikėjimą mūsų produktais.
CookFast yra inovatyvus virtuvinis prietaisas, kuris kasdien pagelbės jums gaminant valgį. Dėl
gausybės funkcijų, tokių kaip kepimas, troškinimas, virimas garuose bei kitų, šis prietaisas gali
ruošti pačius įvairiausius patiekalus.
Negana to, CookFast atliks visą darbą: tiesiog sudėkite produktus į prietaisą ir pasirinkite
gaminimo trukmę bei funkciją. Prietaisą taip pat galima užprogramuoti iš anksto – net prieš 24
valandas.
CookFast turi specialią technologiją, kuri automatiškai parenka tinkamiausią temperatūrą, tad
maistas niekada nepridegs. Dėl trijų dimensijų gaminimo metodo produktai iškepa ar išverda
tolygiai ir išlaiko visas naudingąsias medžiagas.

Kitos galimos problemos
• Jei prietaisas neveikia: patikrinkite, ar kištukas įjungtas į elektros lizdą.
• Jei netyčia į prietaisą įpylėte skysčių, kai jame nebuvo dubens: prietaiso dugne yra keletas
angų, per kurias skysčiai gali išbėgti iš prietaiso. Išleiskite skysčius ir išsausinkite prietaisą
(palikite jį 24 valandoms). Jei tai sukėlė problemų, susisiekite su autorizuotu techninės
priežiūros centru.
• Žinutė E1, E2, E3 arba E4 ekrane: susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
• Ekrane nepasirodo laikrodis: pakeiskite prietaiso pagrinde esantį elementą.
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Garų sklendės valymas
• Prieš nuimdami garų sklendę, leiskite jai atšalti. Sklendę pasukite priešinga laikrodžio rodyklei
kryptimi ir nuimkite nuo dangčio:

Kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.superchef.es, kurioje rasite daugiau
informacijos apie mūsų produktus.
Dar kartą dėkojame už mums parodytą pasitikėjimą. Linkime daug smagių akimirkų kartu su
CookFast virtuviniu prietaisu.

SVARBIOS PASTABOS DĖL TEISINGO IR SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Visi elektriniai prietaisai kelia gaisro ir elektros iškrovos pavojų bei gali sužeisti.
Laikykitės saugumo instrukcijų.
Nepalikite kištuko įjungto į elektros lizdą, jei prietaisas nėra naudojamas. Prieš valydami
prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ant drėgno ar šlapio paviršiaus.
Šis prietaisas nėra skirtas žaidimams ir neturėtų būti naudojamas vaikų. Būkite ypač atidūs,
jei vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei prietaisas blogai veikia, buvo
nukritęs ar bet kokiu būdu pažeistas. Nemėginkite patys pataisyti prietaiso. Kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.
Netraukite prietaiso suėmę už jo maitinimo laido. Nesuspauskite laido tarp durų ir
nepalikite kabėti ant aštrių kampų. Venkite sąlyčio su karštais paviršiais.
Kad ištrauktumėte kištuką iš elektros lizdo, suimkite už paties kištuko, ne jo laido.
Netraukite kištuko šlapiomis rankomis.
Jei norite padėti prietaisą ant kaitlentės, būtinai patikrinkite, ar ji neįkaitusi.
Į prietaiso ertmes nekiškite jokių objektų. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos ant dangčio
esančios angos.
Prieš ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, išjunkite prietaisą.
Būkite atsargūs nuimdami dangtį: išeinantys garai gali nudeginti.
Neuždenkite ant prietaiso dangčio esančios sklendės. Būkite atsargūs ją nuimdami: ji gali
būti įkaitusi.
Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.
Išsaugokite šias instrukcijas, nes ateityje jų vėl gali prireikti.

•

Sklendę išplaukite vandeniu ir indų plovikliu. Kruopščiai ją nusausinkite ir uždėkite į vietą:
sukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

Pastaba: garų sklendę būtina valyti reguliariai.
Prietaisą valykite tik tuomet, kai jis atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
Dingus elektrai

Pasirinkus funkciją
su nukelta gaminimo
pradžia.

Gaminimas jau
prasidėjo.
Gaminimas dar
neprasidėjo.

Gaminimo proceso metu.

Atsistato per 2 val.
Pradeda veikti iš
karto.
Pradeda veikti
anksčiau nustatytu
laiku.
Veikia toliau.

Atsistato po 2 val.
Automatinis laikas
negalioja.
Automatinis laikas
negalioja.
Perkrauti.

Elementų keitimas
Jei ekrane nerodomas laikrodis, pakeiskite elementą. Elementų skyrių rasite prietaiso pagrinde.
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Lemputė
dega.

Neveikia
kaitinimo
plokštė.

Ekrane rodoma žinutė „Error
message E1“

Ekrane rodoma žinutė „Error
message E2“

Ekrane rodoma žinutė „Error
message E3“
Ekrane rodoma žinutė „Error
message E4“

Maistas pusžalis arba gaminimas
trunka per ilgai.

Maistas pridega.
Automatinė šilumos palaikymo
funkcija neveikia tinkamai.
Skysčiai per greitai išgaruoja.

Ilgai trunka pasiekti virimo
temperatūrą.
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• Problemos su šilumine
varža prietaiso pagrinde.
• Kaitinimo elemento dalys
perdegė.
• Blogas sujungimas su
spausdintine plokšte.
• Problemos su elektros
lizdu.
• Trumpas jungimas
prietaiso pagrinde
esančiame sensoriuje.
• Temperatūra aukštesnė
nei 213° C.
• Trumpas jungimas
prietaiso pagrinde
esančiame sensoriuje.
• Pasiekta temperatūra yra
-27° C.
• Trumpas jungimas
prietaiso dangtyje
esančiame sensoriuje.
• Trumpas jungimas
prietaiso dangtyje
esančiame sensoriuje.
• Pasiekta temperatūra yra
-27° C.
• Kaitinimo elementas
neveikia tinkamai.
• Dubuo blogai įstatytas į
prietaisą.
• Trukdžiai tarp dubens ir
kaitinimo elemento.
• Dubuo neveikia tinkamai.
• Problemos su pagrindine
plokšte.
• Problemos su šilumine
varža prietaiso pagrinde.
• Pagrindinės plokštės
gedimas.
• Problemos su šilumine
varža prietaiso pagrinde.
• Pagrindinės plokštės
gedimas.
• Problemos su šilumine
varža prietaiso pagrinde.
• Pagrindinės plokštės
gedimas.
• Problemos su šilumine
varža prietaiso pagrinde.

PRIETAISO DALYS IR PRIEDAI

• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.

• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Leiskite prietaisui atvėsti ir
tuomet vėl įjunkite.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Leiskite prietaisui pasiekti
normalią temperatūrą ir
tuomet vėl įjunkite.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.

Prietaiso komplekte rasite:
1. Maitinimo laidas
2. Matavimo puodelis
3. Padėklas gaminti garuose
4. Dubens dangtis
5. Ličio elementai CR2477
6. Receptų knyga
7. Mentelė
8. Šaukštas
9. Silikoninės pirštinės
10. Spaustukai
11. Prijuostė

• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Leiskite prietaisui pasiekti
normalią temperatūrą ir
tuomet vėl įjunkite.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Tinkamai įstatykite dubenį.
• Nuvalykite dubens ir
kaitinimo elemento paviršių.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
Specifikacijos
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.

• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.

Modelis: CF101
Įtampa: 240 V ~ / 50 Hz
Laido ilgis: 1,8 cm
Galia: 980 W
Kaitinimo režimas: 3 lygių
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PRIETAISO APRAŠYMAS
•

•
•
•
•

Kad garai galėtų lengvai išeiti iš prietaiso, garų sklendė turi būti teisingai sulygiuota su
sklaidytuvu.

Paspauskite atleidimo mygtuką ir atidarykite dangtį.
Įjungę prietaisą patikrinkite, ar gerai uždarėte dangtį.
Maitinimo laidą galima nuimti nuo prietaiso, todėl visuomet patikrinkite, ar kištukas gerai
įjungtas į ant prietaiso esantį lizdą.
CR2477 elementas reikalingas tam, kad įmontuotas laikrodis veiktų net ištraukus laidą iš
prietaiso. Kai elementas išsikraus, pakeiskite jį nauju (žr. pav.):

pasirinkę greito gaminimo funkciją (express), šį laiką sutrumpinsite iki 8 minučių.
Jogurtas
Ši funkcija idealiai tinka gaminti jogurtą, nes viso gaminimo metu palaikoma pastovi temperatūra.
Jogurto gaminimas trunka 8 valandas. Jei norite šį laiką pakeisti, paspauskite gaminimo trukmės ir
HR/MIN mygtuką. Galima gaminimo trukmė yra 6 – 12 valandų.
Šilumos palaikymas (keep warm)
Gaminimo procesui pasibaigus, prietaisas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą ir
padeda maistą išlaikyti šiltą. Funkciją taip pat galima įjungti rankiniu būdu: paspauskite išjungti /
palaikyti šilumą mygtuką. Ekrane pasirodys valandos (nuo 0 iki 24). Pasirinkite, kiek laiko norite
kad jūsų patiekalas išliktų šiltas.

Pastaba: kad maistas išliktų šviežias, nenaudokite šios funkcijos ilgiau nei 2 valandas.
Jei norite atšaukti šilumos palaikymo funkciją, paspauskite išjungti / palaikyti šilumą mygtuką.
Palikite prietaisą parengties režime.
•
•

•
•
•

Niekada nepilkite skysčių ir nedėkite produktų į prietaisą, jei jame nėra dubens.
Prieš dėdami dubenį į prietaisą patikrinkite, ar jie abu yra visiškai sausi ir švarūs.

Komplekte esantis dubuo skirtas naudoti tik su šiuo prietaisu. Bet kokie kiti dubenys gali
pažeisti prietaisą ir todėl negali būti naudojami.
Niekada nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti apsauginę dubens plėvelę.
Neperpildykite dubens: produktų kiekis negali viršyti 8 lygio.

Išankstinis gaminimo proceso užprogramavimas nukeliant gaminimo pradžią (preset time)
Pasirinkite norimą gaminimo funkciją ir gaminimo trukmę. Produktus sudėkite į prietaisą. Dabar
pasirinkite laiką, kada patiekalas turi būti pagamintas (užprogramuotas laikas yra patiekalo
gaminimo pabaigos laikas).
Norėdami pasinaudoti šia programa, sekite žemiau nurodytus žingsnius:
• Kištuką įjunkite į maitinimo laidą. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite norimą programą.
• Paspauskite laikmačio mygtuką. Ekrane pasirodys gaminimo proceso pabaigos laikas.
Laikmačio ir start lemputės užsidegs.
• Paspauskite HR/MIN mygtuką ir pakoreguokite patiekalo gaminimo pabaigos laiką.
• Paspauskite start mygtuką. Laikmačio ir start lemputės liks degti. Ekrane pasirodys gaminimo
pabaigos laikas.
Pastaba: gaminimo procesui prasidėjus, laikmačio lemputė užges. Ekrane bus rodoma gaminimo
trukmė, o laikas eis atgaline tvarka.

•
•
•

Dubenį galima plauti indaplovėje. Jis padengtas specialia medžiaga, kuri atitinka CE
reikalavimus ir yra tinkama naudoti su maistu.
Norėdami gaminti garuose, naudokite specialiai tam skirtą padėklą.
Komplekte esantį matavimo puodelį naudokite taip, kaip pavaizduota:

PROBLEMŲ SPRENDIMAS
Problema
Lemputė
nedega.

•
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Kad išimtumėte įkaitusį dubenį iš prietaiso, naudokite silikonines pirštines.

Neveikia
kaitinimo
plokštė.

Kaitinimo
plokštė veikia.

Priežastys
• Prietaisas neįjungtas.
• Problemos su elektros
lizdu.
• Problemos su pagrindine
plokšte.
• Problemos su pagrindine
plokšte.

Sprendimas
• Patikrinkite, ar prietaisas
įjungtas, o laidas ir kištukas
savo vietose.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
• Pristatykite prietaisą į
techninės priežiūros centrą.
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Ekrane pasirodys žodžiai mėsa (meat), žuvis (fish) ir daržovės (vegetables). Pasirinkite
produktus. Daržovių, mėsos ir žuvies gaminimo garuose trukmė yra nustatyta automatiškai. Ją
galite keisti.
Gaminimas garuose
Daržovės
Žuvis
Mėsa

Minimalus laikas
5 min.
5 min.
15 min.

Maksimalus
laikas
42 min.
30 min.
2 val.

Automatinis
gaminimo laikas
20 min.
20 min.
30 min.

Kepimas orkaitėje „au gratin“ (au gratin / top heat)
Pasirinkite kepimo orkaitėje „au gratin“ funkciją. Ekrane pasirodys automatiškai nustatyta
gaminimo trukmė: 10 min. Ją galima keisti (nuo 5 min. iki 30 min.): naudokite gaminimo
trukmės ir HR/MIN mygtuką. Įjungus funkciją, aktyvuojamas viršutinis karščio šaltinis, kuris
ištirpina ant patiekalų užbarstytą sūrį ar sviestą.

•
•

Nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove. Visus skysčius
pilkite tik į dubenį: jie negali kontaktuoti su prietaiso viduje esančiu kaitinimo elementu.
Niekada nenaudokite prietaiso be dubens.
Kad išvalytumėte prietaiso vidų, išimkite dubenį ir išvalykite prietaisą drėgna šluoste.
Nenaudokite muilo ir abrazyvinių medžiagų.
VALDYMO EKRANAS

Pašildymas (heat)
Ši funkcija naudojama maistui šildyti. Automatiškai nustatyta šildymo trukmė yra 25 min.,
tačiau ją galima sumažinti iki 8 min.
Greitas kepimas orkaitėje (rapid bake)
Greitas kepimas orkaitėje trunka 45 min. Šio laiko keisti negalima, nes funkcija yra idealiai
pritaikyta kepti gaminius iš anksto nustatytą laiką ir iš anksto nustatytoje temperatūroje.
Kepimas orkaitėje (bake)
Kepimo trukmė ir temperatūra gali būti keičiami. Viršutinėje kairiojoje ekrano pusėje pasirodys
temperatūros simbolis (termometras). Pasirinkite norimą temperatūrą: spauskite TEMP mygtuką
ir pasirinkite iš galimų variantų: 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 150° arba 180° C.
Paspauskite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką ir pasirinkite norimą patiekalo gaminimo
laiką (20 min. – 2 val.).
Kepimo metu kepinius galite apversti neišjungdami programos.

1 – išjungti / palaikyti šilumą (off / keep warm)
Šis mygtukas turi tris funkcijas: programos atšaukimas, parengties režimas ir šilumos palaikymo
funkcija. Gaminimo procesui pasibaigus, prietaisas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo
režimą. Jis išlieka aktyvus iki 24 valandų.
Pastaba: šią funkciją rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 valandas.

Pastaba: Nenaudokite nerūdijančio plieno arba kitokių kieto metalo įrankių, nes galite
subraižyti apsauginį dubens sluoksnį.
Neviršykite maksimalių rekomenduojamų produktų kiekio. Maksimalus aliejaus kiekis šios
funkcijos metu yra 175 ml arba 1 matavimo puodelis.

2 – meniu
Meniu mygtukas leidžia pasirinkti norimą gaminimo būdą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką,
parodoma kita funkcija. Pasirinkta funkcija keletą sekundžių bus rodoma ekrane ir gaminimas
prasidės. Funkcijų eiliškumas nurodytas žemiau:

Virimas (boil)
Į dubenį pripilkite vandens. Neviršykite maksimalaus lygio.
Paspauskite meniu mygtuką. Automatinė virimo trukmė yra 10 min. Ją galima sumažinti iki 5
min. arba padidinti iki 30 min.
Paspauskite start mygtuką ir pasirinktas laikas pasirodys ekrane.
Kai prietaisas įkais iki virimo temperatūros (100° C), laikrodis pradės atgalinį skaičiavimą. Tuo
metu pasigirs garsinis signalas.
*(Greitas) ryžių ir makaronų gaminimas (rice/pasta)
Pasirinkite šią gaminimo funkciją ir spauskite start mygtuką. Automatiškai nustatytos gaminimo
trukmės keisti negalima. Ryžių ir makaronų virimo laikas priklauso nuo produktų ir vandens
kiekio. Kad ryžiai gerai išvirtų per nustatytą laiką, būtina parinkti tikslų vandens ir ryžių
santykį. Rekomenduojame naudoti 1 matavimo puodelį ryžių ir 1 puodelį vandens. Kai verdate
makaronus, vanduo turi visiškai juos apsemti.
Laikas bus skaičiuojamas atgaline tvarka. Ryžių ir makaronų gaminimas trunka 15 minučių, o
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Kepimas riebaluose – troškinimas – lėtas gaminimas – gaminimas garuose

Kepimas orkaitėje „au gratin“ – šildymas – greitas kepimas orkaitėje – kepimas orkaitėje

Virimas – greitas ryžių / makaronų gaminimas – ryžių / makaronų gaminimas
3 – maisto pasirinkimas (food selection)
Ši funkcija reikalinga norint pasirinkti produktus, kurie bus kepami riebaluose arba gaminami
garuose (taikoma tik šiems gaminimo būdams). Rinkitės iš trijų variantų: daržovės (vegetables),
mėsa (meat) arba žuvis (fish).
5

4 – gaminimo trukmė (cooking time)
Pageidaujama gaminimo trukmė gali būti nustatoma rankiniu būdu, jei naudojamos šios
gaminimo funkcijos: kepti riebaluose, troškinti, lėtai gaminti, gaminti garuose, gaminti orkaitėje
„au gratin“, kepti orkaitėje, virti arba gaminti jogurtą. Pirmiausia paspauskite mygtuką (4), o
tada spauskite HR/MIN (valandos/minutės) mygtuką ir pasirinkite gaminimo laiką.
5 – laikrodis / laikmatis (clock/timer)
Šis mygtukas turi tri pagrindines funkcijas ir yra naudojamas kartu su HR/MIN mygtuku.
A funkcija: nustatyti laikrodį.
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Prietaisui esant parengties režime, paspauskite viršutinę šio mygtuko dalį ir palaikykite
įspaudę 2 sekundes. Ekrane esantys skaičiai ims mirksėti.
• Dabar galite suvesti tikrąsias valandas. Laikykite įspaudę HR/MIN mygtuką, kol pasirodys
reikiami skaičiai. Tuomet paspauskite mygtuką (5) ir nustatykite minutes.
• Nustatę teisingą laiką, paspauskite mygtuką (1) ir jį išsaugosite. Jei palauksite 10
sekundžių, prietaisas automatiškai išsaugos nustatytą laiką.
B funkcija (pre-set): leidžia iš anksto užprogramuoti gaminimą jo pradžią nukeliant iki 24
valandų. Pirmiausia patikrinkite, ar prietaiso laikrodis rodo teisingą laiką. Paspauskite meniu
mygtuką ir pasirinkite norimą gaminimo funkciją. Jei reikia, pasirinkite gaminimo trukmę. Tada
paspausite mygtuką (5) ir užprogramuokite laiką naudodami HR/MIN mygtuką, kad prietaisas
automatiškai galėtų baigti gaminimo procesą nustatytu laiku. Užsidegs START ir PRESET
mygtukų lemputės.

Pastaba: naudojant šią funkciją svarbu atminti, kad užprogramuotas laikas bus gaminimo
pabaigos, o ne pradžios laikas.
Pastaba: prieš naudodami šią funkciją, atsižvelkite į produktų galiojimo laiką. Jei gaminimas
nukeliamas ilgam, kambario temperatūroje kai kurie produktai gali sugesti.
C funkcija: automatinės gaminimo trukmės (cooking time) perprogramavimas. Ši funkcija
naudojama tuomet, kai prietaiso automatiškai parenkama gaminimo trukmė jums netinka.
Gaminimo trukmę galima sutrumpinti ar pailginti ir taip pritaikyti kiekvienam receptui.
6 – HR/MIN (valandos/minutės) mygtukas
Šis mygtukas naudojamas nustatant laikrodį ir, kartu su laikrodžio/laikmačio mygtuku –
programuojant gaminimo trukmę. Keisti galima visų funkcijų gaminimo trukmę, išskyrus
greitas kepimas orkaitėje, ryžių ir makaronų gaminimas.
7 – temperatūros pasirinkimas (temp adjust)
Šį mygtuką naudokite norėdami nustatyti kepimo funkcijos (bake) temperatūrą. Galimi tokie
variantai: 40° – 20° – 80° – 100° – 120° – 150° – 180° C.
8 – start mygtukas
Įjungus kištuką į elektros lizdą, pasigirsta garsinis signalas ir ant šio mygtuko esanti lemputė
užsidega. Tai reiškia, kad prietaisas paruoštas naudojimui. Pasirinkite gaminimo funkciją,
paspauskite start mygtuką ir prietaisas pradės veikti. Užsidegs lemputė.
Naudojant kartu su laikmačio mygtuku, start mygtuko paspaudimas patvirtina užprogramuotą
laiką.
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GAMINIMO FUNKCIJOS
Prietaisas turi 11 gaminimo funkcijų. Jo naudojamos temperatūros diapazonas apima 40° – 180° C.
Funkcija

Minimalus laikas

Maksimalus laikas

Kepimas riebaluose
Troškinimas
Lėtas gaminimas
Gaminimas garuose:
- Daržovės
- Žuvis
- Mėsa
Kepimas orkaitėje „au
gratin“
Šildymas
Greitas kepimas
orkaitėje
Kepimas orkaitėje
Virimas
Greitas ryžių /
makaronų gaminimas*
Ryžių / makaronų
gaminimas*
Jogurto gaminimas

5 min.
20 min.
5 val.

59 min.
4 val.
10 val.

Automatinis
gaminimo laikas
42 min.
1 val.
5 val.

5 min.
5 min.
15 min.

42 min.
30 min.
2 val.

20 min.
20 min.
30 min.

5 min.

30 min.

10 min.

8 min.

25 min.

25 min.

45 min.

45 min.

45 min.

20 min.
5 min.

2 val.
30 min.

45 min.
10 min.

40 min.

40 min.

50 min.

50 min.

12 val.

8 val.

6 val.

Kepimas riebaluose (fry)
Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite kepimo riebaluose funkciją.
Paspauskite maisto pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite gaminamo maisto rūšį: žuvį (fish), mėsą
(meat) arba daržoves (vegetables).
Automatiškai nustatyta gaminimo trukmė naudojant šią funkciją yra 42 minutes. Šį laiką galima
pakeisti: naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Laiką galite pailginti iki 59 minučių.
Paspauskite start mygtuką ir gaminimas prasidės. Ekrane bus rodomas atgalinis skaičiavimas.
Pastaba: tai vienintelė funkcija, kuri automatiškai nepersijungia į šilumos išlaikymo režimą – jį
reikia pasirinkti rankiniu būdu (spauskite išjungimo/šilumos palaikymo mygtuką).
Troškinimas (stew)
Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite troškinimo funkciją.
Ekrane pasirodys automatinė gaminimo trukmė: 1 valanda. Šį laiką galima pakeisti (20 min. – 4
val.): naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką.
Lėtas gaminimas (slow cooking)
Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite lėto gaminimo funkciją.
Ekrane pasirodys automatinė gaminimo trukmė: 5 valandos. Šį laiką galima pakeisti: naudokite
gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Laisvai pasirenkama gaminimo trukmė yra 5 – 10
valandų.
Gaminimas garuose (steam)
Į dubenį įpilkite vandens (iki 2 lygio) ir įstatykite padėklą, skirtą gaminti garuose. Ant padėklo
sudėkite produktus. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite gaminimo garuose funkciją.
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