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 BENDRAI  

Šis prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir jo negalima naudoti komerciniais 

tikslais. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje. Kai 

prietaisas suteikiamas kitam asmeniui, naudojimo instrukcija taip pat turėtų būti 

perduota tam asmeniui. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta naudojimo 

instrukcijoje, ir atkreipkite dėmesį į saugos informaciją. Nėra galimybės prisiimti 
atsakomybės už žalą ar nelaimingus atsitikimus, atsiradusius neatkreipus dėmesio į 

naudojimo instrukciją. 

 

 SAUGOS INFORMACIJA  

• Prijunkite prietaisą prie lizdo ir valdykite jį tik laikydamiesi techninių duomenų 

lentelėje pateiktų specifikacijų. 
• Nenaudokite, jei laidas ar prietaisas yra pažeisti. Prieš naudodamiesi prietaisu, 

visada patikrinkite! 

• Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. 

• Pasinaudoję prietaisu arba jam sugedus, visada ištraukite kištuką. 

• Norėdami atjungti maitinimo kištuką, visada traukite kištuką, o ne už laido. 

• Prietaisu negali naudotis vaikai nuo 0 iki 8 metų. Prietaisą gali naudoti 

vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotą fizinį, jutiminį ar protinį 

pajėgumą arba neturintys patirties / žinių, jei jie yra prižiūrimi arba 

suprato kylančius pavojus. Prietaisą ir jo elektros laidus laikykite atokiau 

nuo 8 metų ar jaunesnių vaikų. 
• Vaikai negali valyti ir remontuoti prietaiso. 

• Prietaisas turi būti pastatytas stabiliai, naudojant rankenas, kad būtų išvengta 
karštų skysčių išsiliejimo. 

• Prietaisas negali būti naudojamas su laikmačiu ar atskira nuotoline sistema! 

• Pasinaudoję prietaisu arba jam sugedus, visada ištraukite kištuką. 

• Niekada netraukite už laido. Negalima trinti jo kraštų ir spausti. 

• Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karštų dalių. 

• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia. 

• Nedėkite nieko ant prietaiso. 

• Nepalikite prietaiso lauke ar drėgnoje vietoje. 

• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį. 

• Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas (pavyzdžiui, jei jis nukrito). 

• Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą kitokiu 

būdu, nei aprašyta, ar buvo padaryta klaida veikiant. 

• Kad išvengtumėte traumų, remontą, pavyzdžiui, sugadinto laido pakeitimą, 
turėtų atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba. 
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• Dėmesio! Korpusas ir stiklas įkaista. Nudegimo pavojus! 
Prietaisas tampa labai karštas. Nejudinkite prietaiso, kol jis neatvės! 

Prietaiso šonai įkaista. Naudodami nelieskite. 

• Gamindami ir atidarydami dangtį, saugokitės garų. 

• Kad būtų išvengta pavojaus dėl netyčinio šilumos išjungimo atstatymo, šio 

prietaiso negalima tiekti per išorinį perjungimo įtaisą, pvz., Laikmatį, arba 

prijungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia komunalinė 

tarnyba. 

• Darbo vieta - svarbu: Niekada nestatykite prietaiso ant karšto paviršiaus ar 

šalia jo (pvz., Viryklės). Visada naudokite ant stabilaus, lygaus ir atsparaus 

temperatūrai paviršiaus. Įsitikinkite, kad šalia karšto oro gruzdintuvės nėra degių 
daiktų. Nedėkite tiesiai po gartraukiu. 

 

 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  

• Keptuvę, dangtį ir keptuvės krepšį galima plauti šiltame vandenyje su įprastomis 

indų plovimo priemonėmis. Po to gerai nusausinkite dalis ir įsitikinkite, kad 
dangtyje nėra vandens. 

• Nenaudokite aštrių ar abrazyvinių valymo priemonių. 

• Įspėjimas: Laikykite atokiau kaitinimo elementą nuo vandens! 

Nedeformuokite ir negadinkite temperatūros jutiklių, sumontuotų prie 

kaitinimo elemento. Šildymo elementą ir korpuso paviršių nuvalykite drėgna 

šluoste. 

• Po valymo padėkite prietaisą ir įsitikinkite, kad kaitinimo elementas yra gerai 
užspaustas; kitaip prietaisas neveiks. 

 

 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ:  

Prietaisą iš vidaus ir išorės reikia nuvalyti drėgna šluoste ir išdžiovinti. Kepimo 

krepšelį reikia kruopščiai nuvalyti karštu vandeniu ir švelniu plovikliu. 

Dėmesio: Niekada nemerkite prietaiso į vandenį! Dangčio vidų nuvalykite tik drėgna 

šluoste ir nusausinkite. 
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 PAGRINDINĖS FUNKCIJOS ĮVADAS  

1.  Raktas: nustatymų meniu ( ) 

2.  Raktas: veikimo pradžia / veikimo sustabdymas 

 

3. Raktas: laiko nustatymas 

 

 
4. Raktas: temperatūros nustatymas 

 
 

 VEIKLOS ŽINGSNIAI  

1. Prijunkite prie elektros, rodomi visi skaitmeniniai ir meniu indikatoriai. Po 1 
sekundės įveskite meniu „M“ nustatymo sąsają, ekranas atrodo taip: 
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2. Būsenos nustatymas, pagrindinės funkcijos yra šios 
 

 

 

 
Padidinti laiką 

• Vieno reguliavimo vertė yra + 1 min., O nustatymo 
diapazonas 

• yra 1min ~ 60min; 

• Ilgas paspaudimas, laikas greitai padidėja; 

 
Sumažinti laiką 

• Vieno reguliavimo vertė yra -1 min., Nustatymo diapazonas 
yra 1 min. ~ 60 min; 

• Ilgas paspaudimas, laikas greitai sumažėja; 

 

 

Padidinti temperatūrą • Vienas reguliavimas yra + 5 ° C, nustatymo diapazonas yra 60 
° C ~ 200 ° C; 

• Ilgai paspaudus, temperatūra greitai kils; 

Sumažinti temperatūrą 
• Vienas reguliavimas yra -5 ° C, o nustatymo diapazonas yra 

60 ° C ~ 200 ° C; 

• Ilgai paspaudus, temperatūra greitai mažės; 
 

 Meniu raktas Galite perjungti nustatymus per šiuos meniu 

 
 

 Start/Stop raktas 
Pradėti veikimą 

3. Numatytoji įvairių meniu temperatūra ir laikas yra tokie: 
 

Meniu M 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Numatytieji 
parametrai 

temperatūra 

180 °C, 

 
Laikas 10 min 

 
Galima 
reguliuoti 

laiką ir 

temperatūrą. 

temperatūra 

200 °C, 

 
Laikas 20 min 

 
Galima 
reguliuoti 

laiką ir 

temperatūrą. 

temperatūra 

180 °C, 

 
Laikas 10 min 

 
Galima 
reguliuoti 

laiką ir 

temperatūrą. 

temperatūra 

170 °C, 
 

Laikas 15 min  

 

Galima 

reguliuoti 

laiką ir 

temperatūrą. 

temperatūra 

200 °C, 

 
Laikas 12 min 

 
Galima 
reguliuoti 

laiką ir 

temperatūrą. 

temperatūra 

180 °C, 

 

Laikas 25 min  

 

Galima 
reguliuoti 

laiką ir 

temperatūrą. 

4.  Pradėjus darbą, pristatoma skydo funkcija 

 

Valdymo skydas [Temperature range] Temperatūros diapazonas ir  [Remaining time] Likęs 
laikas rodomi pakaitomis 

Meniu indikacijos Kuris meniu veikia ir kurio meniu indikatorius užsidegs; 
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Pagrindinė funkcija Kai prietaisas veikia, mygtukas  neveiksnus; 

Palieskite  kad sustabdytumėte veikimą (prietaisas grįžta į 

numatytąją įjungimo būseną); 

 

Palieskite ir  norėdami nustatyti laiką ir temperatūrą; 

pakrovimas Ventiliatorius: nepertraukiamas veikimas; šildymo vamzdis: įjungimo / 
išjungimo šildymas pagal temperatūros valdymo tašką; 
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5. Krepšlio ištraukimas 
• Nesvarbu, ar prietaisas yra nustatymų būsenoje, ar darbinėje būsenoje, ištraukus krepšelį, 

prietaisas neveikia, klavišai yra neveiksnūs ir ekrane rodoma slenkanti „OPEN“ (atidaryti). 
• Įdėkite kepimo krepšelį į skyrių ir įdėkite jį į vietą, gaminys grįš į ankstesnę būseną. 

Pavyzdžiui, produktas veikia 60 ° C temperatūroje, o likęs darbo laikas yra 8 minutės ir 18 
sekundžių. Šiuo metu ištraukite krepšį ir apvertę jį išberkite maistą, maistą apvertus, 
vartotojas grąžina krepšį į darbo skyrių ir įdėkite, gaminys vėl pradeda veikti (pavara vis dar 
60 ° C) ir laikas toliau skaičiuojamas po 8 minučių ir 18 sekundžių). 

6. Pasibaigė laikas 
Laiko pabaiga, gaminys automatiškai baigs darbą 

7. Produkto išimties apsauga 

Jei ekrane rodoma E1, tai rodo prietaiso klaidą. Tokiu atveju atjunkite iš elektros tinklo ir 

perduokite jį specialistui taisyti. (Tai retas atvejis, nes prieš išleisdami prekę mes išbandome 

įrenginį.) 

 

8. Kepimo laiko nuorodos: 

 
Maisto pav. svoris (g) laikas 

(Min) 
temperatūra Apvertimų skaičius 

Šaldytos bulvytės 200 ~ 500 15 ~ 28 180 °C 1~3 kartus 

 
Kepsnys 

(Storis 10 ~ 20 

mm) 

 

 
250 ~ 600 

 

 
8 ~ 14 

 

 
180 °C 

Apverskite kepsnį, kad 

iškeptumėte kitą pusę. 

 
(Pridėkite arba 

sutrumpinkite laiką 

pagal skonio 

reikalavimus) 

Keksiukas 3 ~ 6 10 ~ 18 170 °C Apversti nereikia 

Šaldytos krevetės 250 ~ 500 8 ~ 16 200 °C 1~2 kartus 

Vištos šlaunis 300 ~ 700 18 ~ 28 200 °C 1~2 kartus 

Yra keletas tos pačios rūšies ingredientų skirtumų, o kiekvieno vartotojo skonis gali būti 
skirtingas. Aukščiau pateikta lentelė yra tik nuoroda. Kepimo laiką ir temperatūrą galite 
reguliuoti pagal mėgstamą skonį. 
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PANAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ 
IŠMETIMAS 

 

 

 

 
Šis simbolis ant gaminių ar originalių dokumentų reiškia, kad naudojami elektriniai ar elektroniniai 
produktai neturi būti išmetami prie įprastinių komunalinių atliekų. Siekiant tinkamai pašalinti, 

atnaujinti ir perdirbti šiuos prietaisus reikia pristatyti į nustatytus surinkimo punktus. Arba, kai kuriose 

Europos Sąjungos valstybėse ar kitose Europos šalyse galite grąžinti prietaisus vietiniam mažmenininkui 

perkant lygiavertį naują prietaisą. Tinkamas šio produkto šalinimas padeda taupyti vertingus gamtos 
išteklius ir apsaugo nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurie gali atsirasti dėl 

netinkamo atliekų šalinimo. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos valdžios institucijas ar 

surinkimo centrą. Pagal nacionalines taisykles gali būti skiriamos nuobaudos už netinkamą šios rūšies 
atliekų šalinimą. 

 

Europos Sąjungos valstybių verslo subjektams 

Jei norite išmesti elektros ar elektroninius prietaisus, kreipkitės į mažmenininką ar tiekėją dėl 

reikalingos informacijos. 

 

Išmetimas kitose Europos Sąjungos šalyse. 

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, kreipkitės į vietinę tarnybą ar 

teiraukitės mažmenininko reikalingos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą. 
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