
 05/2017- 1 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LT  Duonkepė

SBR 760WH



 05/2017- 2 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LT Duonkepė
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
•	 Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 

psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis 
šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį 
gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir aptarnavimo darbų negali atlikti 
jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite 
prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. 
Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.

■	 Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose 
vietose:
– parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
– ūkio fermose;
– viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
– svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;

■	 Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal 
numatytąją paskirtį. 

■ Nedėkite prietaiso ant palangės, kriauklės indų džiovyklos arba kitų nestabilių 
vietų; nestatykite jo ant elektrinės arba dujinės viryklės arba netoli jų, šalia atviros 
ugnies ar kitų įrenginių bei šilumos šaltinių. Statykite prietaisą ant sauso švaraus 
stabilaus paviršiaus, kur jo niekas negalės netyčia numesti. 

■	 Naudokite tik iš gamintojo įsigytus, originalius priedus. 
■	 Prieš įjungdami prietaisą į  maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės 

nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai 
įžemintą lizdą.

■	 Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu 
paviršiumi. 

Dėmesio! 
Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio 
jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

■	 Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui užuolaidų ir pan. Nuo 
degių medžiagų paviršiaus iki pagrindinės skleidžiamos šilumos krypties privaloma 
išlaikyti mažiausiai 50 cm atstumą, ir bent 10 cm atstumą visomis kitomis kryptimis. 

■	 Niekuo neuždenkite prietaiso. Antraip, jei jis bus uždengtas ir įrengtasis laikmatis jį 
automatiškai įjungs, kils gaisro pavojus. 
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■	 Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, ar kepimo indas yra tinkamai įdėtas ir jame 
yra visi būtini produktai. Nedėkite į prietaisą aliuminio folijos, maistinės plėvelės ir 
pan., nejunkite jo, kai jis yra tuščias.

Dėmesio! Karštas paviršius

■	 Prietaisui veikiant, jo pasiekiami neapsaugoti paviršiai gali įkaisti.. Saugokitės 
įkaitusio paviršiaus ir karštų garų, besiveržiančių pro ventiliacijos angas.	

■	 Prietaisui veikiant, nelieskite besisukančių minkymo menčių.
■	 Vienu metu galima kepti naudojant 900 g miltų ir 6 g kepimo miltelių. Nedėkite 

į kepimo indą didesnio miltų arba kepimo miltelių kiekio.
■	 Prietaisui veikiant, įsitikinkite, kad ant išorinio apžvalgos langelio paviršiaus 

netyška vanduo ar kokie nors kiti skysčiai.
■	 Prietaisui veikiant, rekomenduojame reguliariai tikrinti kepimo inde esančių 

produktų būseną. Jeigu jie užsiliepsnotų, tuoj pat išjunkite prietaisą, atjunkite jį 
nuo elektros lizdo ir palikite dangtį uždengtą.

■	 Niekada neišimkite iškeptos duonos, daužydami kepimo indo kraštus. Antraip 
galite jį sugadinti.

■	 Pabaigę naudotis prietaisu, prieš jį perstatydami į kitą vietą ar valydami, visada jį 
išjungti ir atjunkite nuo elektros lizdo bei palaukite, kol jis atvės. 

■	 Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo 
laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip 
galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

■	 Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros 
centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį 
prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas. 

■	 Niekada neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nekiškite jo į vandenį ar kitą 
skystį.

■	 Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir 
nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma 
atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, 
nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į  gamintoją dėl netinkamo prietaiso 
veikimo.



 05/2017- 4 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

1 7

8

9

2

3
4

5

6

1.BASIC
2.WHOLE WHEAT
3.FRENCH
4.QUICK
5.SWEET
6.CAKE

7.JAM
8.DOUGH
9.ULTRA-FAST
10.SANDWICH
11.GLUTENFREE
12.BAKE

MENU

COLOR

TIME+ TIME-

LOAF

START/STOP

LIGHT MEDIUM DARK

2.0LB  2.5LB  3.0LB 

7

6

5

4

3

2

1

A

B



 05/2017- 5 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LT Duonkepė
Naudotojo vadovas

■	 Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite naudotojo vadovą, 
net jei jau turite panašių prietaisų naudojimo patirties. Prietaisą 
naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. 
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

■	 Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės 
medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis 
į  gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei 
prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į  originalią 
gamintojo pakuotę.

PRIETAISO IR ANTGALIŲ APRAŠYMAS
A1 Dangčio rankena
A2 Dangtis ir apžvalgos 

langeliu
A3 Minkymo mentelės 
A4 Kepimo indas su 

nulenkiama rankena

A5 Valdymo skydelis su ekranu
A6 Neslystančios kojelės
A7 Matavimo indelis
A8 Dozavimo šaukštas 
A9 Minkymo mentelės 

išėmimo kabliukas

VALDYMO SKYDELIO SU SKYSTAKRISTALIU EKRANU 
APRAŠAS
B1 Ekranas
 Jame rodoma pasirinkta 

programa ir jos trukmė, 
nustatyta plutos spalva ir 
kepalo dydis.

B2 Mygtukas MENU (meniu) 
Naudojamas 1–12 
programoms pasirinkti.

B3 Mygtukas COLOR (spalva) 
 Naudojamas duonos plutos 

spalvai nustatyti.
B4 Mygtukas TIME+ (laiko 

ilginimas)
 Naudojamas atidėto 

paleidimo laikmačiui 
nustatyti.

B5 Mygtukas START/STOP 
(paleisti / sustabdyti) 
Naudojamas nustatytai 
programai paleisti, 
pristabdyti ir atšaukti.

B6 Mygtukas LOAF (kepalas) 
Naudojamas kepalo dydžiui 
nustatyti: 2 lb (900 g), 2,5 lb 
(1130 g), 3 lb (1360 g) 

B7 Mygtukas TIME– (laiko 
trumpinimas)

 Naudojamas atidėto 
paleidimo laikmačiui 
nustatyti.

Pastaba.
Metrinės matų sistemos vienetai suapvalinami iki dešimtųjų 
dalių. 

DUONKEPĖS IR JOS FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS 

Mygtukas MENU (meniu)
■	 Naudojamas 1–12 programoms pasirinkti. Kaskart paspaudus 

mygtuką B2, pasigirsta trumpas garso signalas. Nustatyta 
programa ir jos trukmė rodoma skystakristaliame ekrane B1.

Mygtukas COLOR (spalva)
■	 Naudojamas plutos spalvai nustatyti, pasirenkant nuostatas 

LIGHT (šviesi), MEDIUM (vidutinė) arba DARK (tamsi). Nustatyta 
duonos plutos spalva rodoma skystakristaliame ekrane B1. 

■	 Plutos spalvos nustatyti negalima pasirinkus programas 6 – CAKE 
(pyragas), 7 – JAM (uogienė) ir 8 – DOUGH (tešla).

Mygtukas LOAF (kepalas)
■	 Naudojamas kepalo dydžiui nustatyti: 2 lb (900 g), 2,5 lb 

(1130 g), 3 lb (1360 g). Kepalo dydis – tai visų produktų, sudėtų 
į  kepimo indą A4, svorių suma. Pasirinktas kepalo dydis 
rodomas skystakristaliame ekrane B1. Programos trukmė 
skiriasi, atsižvelgiant į  pasirinktą kepalo dydį, kaip nurodyta 
skyriuje „Programų ir jų trukmės apžvalga“.

■	 Kepalo dydžio nustatyti negalima pasirinkus programas: 6 – CAKE 
(pyragas), 7 – JAM (uogienė), 8 – DOUGH (tešla) ir  12 – BAKE 
(kepti).

Mygtukai TIME+ (laiko ilginimas) ir TIME– (laiko trumpinimas)
■	 Mygtukai B4 ir  B7 naudojant atidėto paleidimo laikmačiui 

nustatyti. 
■	 Nenaudokite šios funkcijos gaminimui pagal receptus, kuriuose 

yra greitai gendančių produktų, pvz. šviežių kiaušinių, pieno, 
grietinės, sūrio ir kt.

■	 Atkreipkite dėmesį į produktų sudėjimo į kepimo indą A4 eilės 
tvarką, kaip aprašyta skyriuje „Duonkepės naudojimas“. Mielės 
neturi liestis su skysčiais, kol nebus paleista programa.

Laikmačio nustatymo pavyzdys:
Dabar 21.00 val., o  jūs norite šviežiai keptos duonos kitos dienos 
ryte 8.00 val. (t. y. po 11 valandų). Pirmiausiai pasirinkite programą, 
plutos spalvą ir kepalo dydį. Tada, spausdami mygtukus B4 ir B7, 
nustatykite laiką, kad ekrane B1 būtų rodoma 11:00. Tai laikas, 
kuriam praėjus duona bus iškepta ir paruošta išimti iš duonkepės. 
Kaskart paspaudus mygtuką B4 arba B7, laikas pailginamas 
arba sutrumpinamas 10 minučių. Norėdami nustatyti programą 
naudojant paleidimo atidėjimo režimą, paspauskite mygtuką 
START/STOP (paleisti / sustabdyti) B5. Ekrane rodoma atgalinė laiko 
atskaita. Reguliariai tikrinkite duonkepę, kai nustatyta programa 
pradės veikti. 

Pastaba.
Laikmatį galima nustatyti maksimaliai 13 valandų trukmę.

Mygtukas START/STOP (paleisti / sustabdyti)
■	 Naudojamas nustatytai programai paleisti, pristabdyti arba 

baigti. 
■	 Norėdami paleisti programą, vieną kartą paspauskite mygtuką 

B5. Pasigirs trumpas garso signalas, skystakristalio ekrano B1 
laiko vertėje pradės mirksėti dvitaškis ir nustatyta programa 
pradės veikti. Programai pradėjus veikti, kiti mygtukai 
nebeveikia, kad kas nors netyčia neišjungtų vykdomo 
programos etapo.

■	 Vykdomą programos etapą galite pristabdyti, spustelėdami 
mygtuką B5. Likusio programos laiko atgalinė atskaita bus 
pristabdyta ir ekrane B1 mirksės laiko vertė. Nuostata bus 
išsaugota duonkepės atmintyje. Norėdami tęsti nustatytą 
programą, dar kartą paspauskite mygtuką B5. Jei to 
nepadarysite, ji bus automatiškai paleista praėjus 10 minčių nuo 
tada, kai ji buvo pristabdyta.

■	 Jei programą norite išjungti, paspauskite mygtuką B5 ir 
palaikykite jį nuspaudę maždaug 2 sekundes. Apie programos 
pabaigą praneš ilgas garso signalas.

ŠILUMOS PALAIKYMO FUNKCIJA
■	 Programai pasibaigus, duonkepė automatiškai 60 minučių veiks 

šilumos palaikymo režimu. Jei norite išimti duoną iš duonkepės 
nenaudodami paskesnės šilumos palaikymo funkcijos, atšaukite 
šią funkciją, palaikydami nuspaudę mygtuką START/STOP 
(paleisti / sustabdyti) B5. 

■	 Ši funkcija neveikia pasirinkus programas 6 – CAKE (pyragas), 
7 – JAM (uogienė) ir 8 – DOUGH (tešla).

ATMINTIES FUNKCIJA
■	 Jei nutrūktų elektros tiekimas (iki 10 minučių), jame vėl 

atsiradus, duonkepė automatiškai vėl paleis nustatytą programą 
ir nereikės spausti mygtuko START/STOP (paleisti / sustabdyti) 
B5.

■	 Jei elektros tiekimas nutrūktų ilgesniam nei 10 minučių 
laikotarpiui, pristabdyta programa nebus automatiškai tęsiama. 
Visgi, jeigu dar nebuvo pradėtas kildinimo etapas, programą 
galite paleisti nuo pradžių. Jei kildinimo etapas jau buvo 
pradėtas, duonkepę reikia paleisti iš naujo pridėjus naujų 
produktų.
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EKRANE RODOMI ĮSPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI
1. Jei programa yra paleista ir ekrane B1 rodomas tekstas „H:HH“ 

bei pasigirsta garso signalas, tai reiškia, kad duonkepė yra per 
daug įkaitusi. Taip gali atsitikti, jei bandysite naudoti duonkepę, 
kurioje ką tik buvo iškeptas duonos kepalas. Atidarykite dangtį 
A2 ir palaukite 10–20 minučių, kol duonkepė atvės. Kai tik 
duonkepė atvės, galėsite vėl ją naudoti.

2. Jei programa yra paleista ir ekrane B1 rodomas tekstas „L:LL“ 
bei pasigirsta garso signalas, tai reiškia, kad duonkepėje 
temperatūra yra per žema. Atidarykite dangtį A2 ir pastatykite 
duonkepę kambario temperatūroje. Rekomenduojama 
15–34 °C kambario temperatūra.

3. Jei ekrane B1 rodomas tekstas „EE0“ arba „EE1“, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 

PROGRAMŲ IR JŲ TRUKMĖS APŽVALGA

1 – BASIC (įprastų rūšių duona)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Ji 
naudojama standartinių rūšių duonai kepti iš baltų miltų pagardinus 
įvairiais priedais, pavyzdžiui prieskoninėmis žolelėmis ir pan.

2 – WHOLE WHEAT (visagrūdė duona)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Ji 
naudojama duonai iš visagrūdžių miltų kepti.

Pastaba.
Su šia programa nerekomenduojame naudoti atidėto 
paleidimo funkcijos. Priešingu atveju duona gali būti 
nelabai kokybiška.

3 – FRENCH (prancūziško stiliaus duona)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai, tik 
kildinimo etapas yra ilgesnis nei pagrindinėje programoje. Ji 
naudojama tradicinei baltai prancūziškai duonai puriu vidumi ir 
traškia pluta kepti. Prancūziško stiliau duoną rekomenduojama 
suvartoti tą pačią dieną, kai ji iškepama.

4 – QUICK (spartusis kepimas)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Tai 
spartesnis programos Nr. 1 – BASIC variantas. Šiuo būdu iškepta 
duona būna ne tokiu puriu vidumi, nei duona, iškepta naudojant 
pagrindinę programą Nr. 1. 

5 – SWEET (saldžioji duona)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Ji 
naudojama saldžiai duonai su didesniu riebalų ir cukraus kiekiu 
kepti, pridėjus džiovintų vaisių, riešutų, šokolado drožlių, cukruotų 
apelsinų cukatų ir pan.

6 – CAKE (pyragas)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Ji 
naudojama pyragams ir saldiems duonos gaminiams ruošti 
iš tešlos, kurioje yra kepimo miltelių arba natrio bikarbonato 
(geriamosios sodos).

7 – JAM (uogienė)
Ši programa naudojama vaisių marmeladams ir uogienėms virti. 
Virkite mažesnius marmeladų ir uogienių kiekius, nes verdant jų 
tūris didėja. Uogienė yra lipni ir ją laikai sunku išvalyti, jei ji išbėga 
iš kepimo indo.

8 – DOUGH (tešla)
Ši programa naudojama produktams sumaišyti ir suminkyti bei 
leidžia tešlai iškilti, pvz. norint gaminti picą, pusryčių bandeles ir 
pan. Joje nėra kepimo etapo.

9 – ULTRA-FAST (nepaprastai sparti)
Duonai greičiausiai užminkyti, iškildyti ir iškepti. Tokia duona 
paprastai būna ne tokia puri, nei duona, kepta naudojant programą 
Nr. 4 – QUICK (spartusis kepimas).
Šiai programai labai svarbi vandens temperatūra. Norint, kad 
kepalas pakiltų iki reikiamo dydžio, vandens arba skystų produktų 
temperatūra turi būti 48–50 °C.

10 – SANDWICH (duona skrudinimui)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Ji 
naudojama puriai duonai su plona pluta skrudinimui, kepti.

11 – GLUTEN-FREE (duona be gliuteno)
Šią programą sudaro minkymo, kildinimo ir kepimo etapai. Tešla 
kildinama tik vieną kartą, o kepimo laikas yra ilgesnis, nes joje yra 
daugiau drėgmės. 

12 – BAKE (kepimas)
Šią programą sudaro tik kepimo etapas ir jūsų duonkepė virsta 
maža orkaite. Galimos kepimo laiko nuostatos yra nuo 10 iki 60 
minučių. Ji naudojama parduotuvėje pirktai gatavai tešlai kepti 
arba ką tik iškeptai duonai papildomai pakepti, jei manote, kad jos 
pluta yra per šviesi.

Programa Plutos 
spalvos 
pasirinki-
mas

Kepalo dydis Progra-
mos 
trukmė

Šilumos 
palai-
kymo 
funkcija

Laikas 
produk-
tams 
sudėti 

Maksi-
malus 
laikmačio 
nustaty-
mas

1 – BASIC 
(įprastų rūšių 
duona)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 03:10 60 min. 02:30 13 val.

2,5 lb (1130 g) 03:05 60 min. 02:25 13 val.

2 lb (900 g) 03:00 60 min. 02:20 13 val.

2 – WHOLE 
WHEAT 
(visagrūdė 
duona) 

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 03:50 60 min. 03:05 13 val.

2,5 lb (1130 g) 03:42 60 min. 03:00 13 val.

2 lb (900 g) 03:34 60 min. 02:52 13 val.

3 – FRENCH 
(prancūziška 
duona)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 03:55 60 min. 02:45 13 val.

2,5 lb (1130 g) 03:45 60 min. 02:40 13 val.

2 lb (900 g) 03:40 60 min. 02:39 13 val.

4 – QUICK 
(spartusis 
kepimas)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 02:10 60 min. 01:45 13 val.

2,5 lb (1130 g) 02:05 60 min. 01:40 13 val.

2 lb (900 g) 02:00 60 min. 01:35 13 val.

 5 – SWEET 
(saldžioji 
duona)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 03:00 60 min. 02:35 13 val.

2,5 lb (1130 g) 02:55 60 min. 02:30 13 val.

2 lb (900 g) 02:50 60 min. 02:27 13 val.

6 – CAKE 
(pyragas)

--- --- 01:48 --- 01:28 13 val.

7 – JAM 
(uogienė)

--- --- 01:20 --- --- ---

8 – DOUGH 
(tešla)

--- --- 01:30 --- --- 13 val.

9 – ULTRA-
FAST 
(nepaprastai 
sparti)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 01:48 60 min. --- ---

2,5 lb (1130 g) 01:38 60 min. --- ---

2 lb (900 g) 01:35 60 min. --- ---

10 – 
SANDWICH 
(duona 
skrudinimui)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 03:05 60 min. 02:12 13 val.

2,5 lb (1130 g) 03:00 60 min. 02:07 13 val.

2 lb (900 g) 02:55 60 min. 02:02 13 val.

11 – GLUTEN 
FREE (duona 
be gliuteno)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

3 lb (1360 g) 03:55 60 min. 03:18 13 val.

2,5 lb (1130 g) 03:50 60 min. 03:13 13 val.

2 lb (900 g) 03:45 60 min. 03:08 13 val.

12 – BAKE 
(kepimas)

šviesi / 
vidutinė / 
tamsi

--- nuo 
00:10 
iki 
01:00

60 min. --- ---

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
1. Išimkite duonkepę ir jos priedus iš dėžės ir išpakuokite ją, 

pašalindami visas pakavimo medžiagas. Bet svarbiausia – 
nepamirškite pašalinti etiketės, esančios kepimo indo A4 dugne. 

2. Išplaukite priedus ir išimamas dalis, kurios liesis su maistu, 
po šiltu tekančiu vandeniu, naudodami indų ploviklį. Po 
to nuskalaukite juos po tekančiu vandeniu ir kruopščiai 
nusausinkite.
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3. Dėkite kepimo indą A4 ir minkymo menteles A3 atgal į duonkepę. 
Prijunkite duonkepę prie elektros lizdo, nustatykite programą 
Nr .12 – BAKE (kepimas) ir leiskite tuščiai duonkepei paveikti 
šiuo režimu 10 minučių. Kai programa pasibaigs, atšaukite 
šilumos palaikymo funkciją ir atjunkite duonkepę nuo elektros 
lizdo bei palaukite, kol ji atvės. Dar kartą išplaukite ir kruopščiai 
nusausinkite kepimo indą A4 ir minkymo menteles A3.

Pastaba.
Įjungus, gali kilti šiek tiek dūmų. Tai visiškai normalu.

4. Dabar jau galite naudotis duonkepe.

DUONKEPĖS NAUDOJIMAS
■	 Dėkite duonkepę ant lygaus sauso stabilaus paviršiaus, 

pavyzdžiui,ant virtuvės stalviršio. 
■	 Atidarykite dangtį A2 ir išimkite kepimo indą A4. Uždėkite 

minkymo menteles A3 ant velenėlių, esančių kepimo indo A4 
dugne, ir tvirtai jas užspauskite. 

Pastaba.
Kad iš iškeptos duonos būtų lengviau išimti minkymo 
menteles A3, kepimo menteles A3 ir velenėlius 
rekomenduojama patepti trupučiu riebalų.

■	 Pasverkite / išmatuokite produktus pagal receptą ir sudėkite 
juos į kepimo indą A4 tokia eilės tvarka:
– Pirmiausiai supilkite visus skystus produktus, pavyzdžiui 

vandenį, pieną, alų, grietinėlę, jogurtą, kiaušinius ir pan.
– Paskui supilkit visus birius produktus, pavyzdžiui miltus, 

druską, cukrų, prieskonines žoleles, duonos prieskonius, 
daigus, dribsnius, sėklas ir pan. Druską dėkite į  vieną indą, 
cukrų – į kitą, o prieskonius – dar į kitą. 

– Pagaliau miltų viduryje padarykite duobutę ir sudėkite į  ją 
mieles. Jei naudodami šviežias mieles, sumaišykite cukrų 
tiesiai su jomis. Mielės arba kepimo milteliai neturi liestis su 
skysčiais, kol duonkepė nebus paleista.

– Kepant sunkios tąsios tešlos duoną, kurioje yra ruginių miltų, 
norint, kad ji būtų geriau išminkyta, produktų sudėjimo 
tvarką rekomenduojama sukeisti, t. y. pirmiausiai sudėti 
mieles, tada supilti miltus ir galiausiai skysčius. Ir šiuo atveju 
galioja taisyklė, kad mielės neturi liestis su skysčiais, kol 
duonkepė nebus paleista.

– Šia bendrąja produktų sudėjimo tvarka privaloma vadovautis 
kepant pagal visus receptus.

■	 Kambario, kuriame yra duonkepė, temperatūra, gali turėti įtakos 
galutiniam iškepto kepalo dydžiui. Rekomenduojama kepti 
esant 15–34 °C kambario temperatūrai.

■	 Atsargiai įdėkite kepimo indą A4 su produktai į duonkepę ir jį 
paspauskite, kad jis tinkamai užsifiksuotų duonkepės viduje. 
Uždenkite dangtį A2 ir prijunkite maitinimo laidą prie elektros 
lizdo. Prijungus elektros laidą, pasigirs ilgas garso signalas ir 
ekrane B1 pasirodys numatytosios nuostatos: 1 programa, 
programos trukmė 3:10, kepalo svoris 3 lb (1  360 g), plutos 
spalva MEDIUM (vidutinė). 

Pastaba.
Jei per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ekrano 
B1 apšvietimas užges.

■	 Spausdami mygtuką MENU B2, nustatykite reikiamą programą. 
Spausdami mygtuką COLOR B3, pasirinkite plutos spalvą, 
o  spausdami mygtuką LOAF B6, nustatykite kepalo dydį. 
Pasirinkus tam tikras programas, plutos spalvos arba kepalo 
dydžio nustatyti negalima.

■	 Jei norite, kad jūsų duona būtų iškepta vėliau, nustatykite 
atidėjo paleidimo laikmatį, spausdami mygtukus B4 ir B7. 

■	 Norėdami įjungti duonkepę, paspauskite mygtuką START/STOP 
(paleisti / sustabdyti) B5. Pradės mirksėti ekrano B1 laiko vertės 
dvitaškis ir bus pradėta atgalinė laiko, likusio iki programos 
pabaigos, atskaita. Duonkepė automatiškai pereis atskirus 
programos etapus. Kepimo metu pro ventiliacijos angas veršis 
garai. 

■	 Programose: 1 – BASIC (pagrindinių rūšių duona), 2 – WHOLE 
WHEAT (visagrūdė duona), 3 – FRENCH (prancūziška duona), 
4 – QUICK (spartusis kepimas), 5 – SWEET (saldi duona), 
6 – CAKE (pyragas), 10 – SANDWICH (duona skrudinimui) ir 11 
– GLUTEN FREE (duona be gliuteno) pasigirdęs garso signalas 
praneša apie galimybę pridėti produktų. Jei norite tai padaryti, 
atidarykite dangtį A2 ir pridėkite produktų, tik būkite labai 
atsargūs, kad nenusiplikytumėte karštais garais, besiveržiančiais 
pro ventiliacijos angas ir kepimo vietoje.

■	 Programai pasibaigus, pasigirs garso signalas. Tuomet 
duonkepė 60 minučių veiks šilumos palaikymo režimu. Jei 
šilumos palaikymo režimą norite išjungti, palaikykite nuspaudę 
mygtuką START/STOP (paleisti / sustabdyti) B5. 

■	 Programai pasibaigus, atidarykite dangtį A2. Pakelkite kepimo 
indo A4 rankeną ir ištraukite kepimo indą A4 iš duonkepės. 
Tai darykite mūvėdami virtuvines pirštines. Padėkite kepimo 
indą A4 ant karščiui atsparaus padėklo ir palaukite maždaug 
10 minučių, kol kepimo inde esanti duona atauš. Paskui 
apverskite kepimo indą A4, kad duona iš jo iškristų. Jei duona 
neiškrenta, kelis kartu pajudinkite velenėlius. Norėdami ištraukti 
menteles A3 iš duonos, naudokite išėmimo kabliuką A6.

■	 Baigę naudotis duonkepe, atjunkite ją nuo elektros lizdo ir 
išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus 
skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Duonos pjaustymas ir laikymas
■	 Prieš pjaustydami duoną, palaukite bent 20–40 minučių, kol ji 

atvės.
■	 Norėdami supjaustyti vienodomis riekėmis, naudokitės 

elektrine pjaustykle arba aštriu peiliu dantytais ašmenimis.
■	 Nesunaudotą duoną suvyniokite į plastikinį maišelį. Ją kambario 

temperatūroje galima laikyti iki 3 dienų.
■	 Jeigu duoną norite laikyti ilgai (iki 1 mėnesiu), dėkite ją į plastikinį 

maišelį arba orui nepralaidų indą ir laikykite ją šaldiklyje.
■	 Namuose keptoje duonoje nėra konservantų, todėl jos negalima 

laikyti taip ilgai, kai parduotuvėje keptos duonos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
■	 Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir 

palaukite, kol jis visiškai atvės.
■	 Jei minkymo menteles A3 nuo velenėlių būtų labai sunku 

nuimti, pripilkite į kepimo indą A4 karšto vandens ir palaukite 
maždaug 30 minučių, kol jos atmirks. Paskui nuimkite minkymo 
menteles A3 ir kruopščiai nuvalykite jas drėgna šluoste bei 
sausai nušluostykite.

■	 Nuvalykite kepimo indo A4 vidų ir išorę drėgna šluoste. 
Nenaudokite aštrių virtuvės reikmenų ar šveičiamųjų valymo 
priemonių, kad nepažeistumėte nesvylančios dangos. Kepimo 
indas A4 privalo būti visiškai sausas, prieš dedant jį į duonkepę.

Patarimas.
Nuvalę, patepkite minkymo menteles A3, įskaitant viduryje 
esančią angą, kepimui skirtu augaliniu aliejumi.

■	 Nuvalykite dangtį A2 iš vidaus ir išorės drėgna šluoste. Paskui 
viską kruopščiai nusausinkite.

Dėmesio!
Ant dangčio A2 vidinio paviršiaus ir ventiliacijos angų 
gali atsirasti rudų dėmių. Tai dūmų likučiai nuo produktų, 
kurie išsiveržė kartu su garais. Jie nekenkia duonkepės 
medžiagai arba iškeptos duonos kokybei. Tiesiog 
nuvalykite šias dėmes drėgna šluoste.
Po ilgo naudojimo kepimo indo A4 paviršius gali išblukti. 
Visgi tai neturi įtakos duonkepės veikimui ir nesumenkina 
iškeptos duonos kokybės.

■	 Nenardinkite duonkepės į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
■	 Prieš padedant duonkepę į  vietą, ji būtinai turi būti atvėsusi, 

švari ir sausa, o jos dangtis A2 uždarytas.
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DUONOS KEPIMAS
Trumpas dažniausiai duonai kepti naudojamų produktų aprašas
1)  Duonos miltai
 Duonos miltuose yra daug gliuteno (todėl juos taip pat galime 

vadinti daug gliuteno ir baltymų turinčiais miltais), jie yra 
elastingi ir gali iškilti bei išlaikyti duonos formą nesubliūkšdami. 
Kadangi juose yra daugiau gliuteno, nei įprastuose miltuose, iš 
jų galima kepti didesnius duonos kepalus. Duonos miltai yra 
svarbiausias produktas kepant duoną.

2)  Įprasti miltai
 Įprasti miltai gaminami maišant kruopščiai atrinktus 

minkštuosius ir kietuosius kviečius, jie tinkami duonai arba 
pyragams greitai iškepti.

3)  Visagrūdžiai miltai
 Visagrūdžiai miltai gaminami malant kviečius, juose yra 

kviečių sėlenų ir gliuteno. Visagrūdžiai miltai yra sunkesni 
ir intensyvesnio skonio, nei įprasti miltai. Duona, iškepta iš 
visagrūdžių miltų, paprastai būna mažesnė. Todėl, siekiant 
geriausių rezultatų, daugelyje receptų visagrūdžiai miltai 
dažniausiai maišomi su duonos miltais.

4) Ryžių miltai
 Ryžių miltai pirmiausiai skirti juodai duonai kepti. Juose 

yra daug mineralinių junginių. Jie turi mažiau gliuteno, 
nei kvietiniai miltai, todėl jei paprastai naudojami kartu su 
kvietiniais miltais.

5) Kukurūzų ir avižiniai miltai
 Kukurūzų ir avižiniai miltai gaminami malant kukurūzus ir 

avižas. Tai papildomi kepimo produktai, naudojami duonos 
skoniui bei tekstūrai pagerinti.

6)  Cukrus
 Cukrus – labai svarbus produktas saldumui ir duonos spalvai 

išgauti. Baltasis cukrus skatina fermentacijos procesą.
7)  Mielės
 Mielės tešloje sukelia fermentacijos procesą, kurio metu 

išsiskiria anglies dioksidas, todėl duona iškyla ir modifikuojamos 
vidinės skaidulos. 

 1 arbatinis šaukštelis aktyviųjų sausų mielių = 3/4 arbatinio 
šaukštelio tirpiųjų mielių

 1,5 arbatinio šaukštelio aktyviųjų sausų mielių = 1 arbatinis 
šaukštelis tirpiųjų mielių

 2 arbatiniai šaukšteliai aktyviųjų sausų mielių = 1,5 arbatinio 
šaukštelio tirpiųjų mielių

 Mieles privaloma laikyti šaldytuve, nes aukštoje temperatūroje 
jos gali sugesti; prieš naudodami mieles, patikrinkite jų 
galiojimo datą. Kaskart panaudoję mieles, likutį tuoj pat vėl 
padėkite į šaldytuvą. 

Patarimas.
Atlikę toliau nurodytą procedūrą, galite nustatyti, ar mielės 
yra šviežios ir aktyvios, ar ne.
1.  Įpilkite į matavimo indelį 1/2 puodelio šilto (45–50 °C).
2.  Įberkite 1 arbatinį šaukštelį baltojo cukraus ir išmaišykite 

jį, paskui pabarstykite 2 arbatiniais šaukšteliais mielių.
3.  Palikite matavimo indelį šiltoje vietoje maždaug 

10 minučių. Nemaišykite šio mišinio. 
4.  Susidariusi puta privalo būti iki pat matavimo indelio 

krašto. Jei ne, mielės nėra aktyvios.

8)  Druska
 Druska yra svarbiausias komponentas, pagerinantis duonos 

skonį ir plutos spalvą. Beje, druska sulėtina duonos kilimą. 
9)  Kiaušiniai
 Kiaušiniai pagerina duonos struktūrą, padidina duonos 

maistingumą ir kiekį, suteikia duonai specifinio kiaušinių 
skonio. Jei norite naudoti kiaušinius, privalote pašalinti lukštus 
ir kiaušinius suplakti.

10)  Riebalai, sviestas ir augalinis aliejus
 Riebalai pagerina duonos kokybę ir pailgina jos galiojimo laiką. 

Išėmus sviestą iš šaldytuvo, jį reikia ištirpinti arba supjaustyti 
mažais gabalėliais, kad jis būtų tolygiai įmaišytas į tešlą.

11) Kepimo milteliai
 Kepimo milteliai pirmiausiai naudojami tešlos kildinimui 

kepant duoną ir pyragus pasirinkus „Ultra Fast“ (nepaprastai 
sparčią) programą. Jiems nereikia laiko fermentacijai: jie išskiria 
dujas, kurios sudaro oro burbuliukus ir pagerina duonos 
struktūrą.

12) Geriamoji soda
 Taip pat veikia ir geriamoji soda. Ją galima maišyti su kepimo 

milteliais.
13) Vanduo ir kiti skysčiai
 Vanduo yra pagrindinė sudedamoji dalis kepant duoną. 

Paprastai tinkamiausia naudoti 20–25 °C temperatūros 
vandenį. Visgi, duonai kildinti naudojant sparčiąsias kepimo 
programas, vanduo turėtų būti 48–50 °C temperatūros. 
Vandenį galima pakeisti pienu arba vandens ir 2  % pieno 
miltelių, kad duona būtų skanesnė ir gražiau apkeptų. 

■	 Nors daugelio rūšių miltai atrodo panašūs, visgi mielių 
veiksmingumas įvairių rūšių miltuose arba jų gebėjimas 
absorbuoti skysčius ženkliai skiriasi, atsižvelgiant į  auginimo 
regioną, sąlygas, malimą ir galiojimo datą. Išbandykite įvairias 
parduodamų miltų rūšis, paragaukite iš jų keptos duonos ir 
palyginkite jos skonį, o  tada išsirinkite miltus, iš kurių jums 
duona atrodo pati skaniausia.

PATARIMAI DĖL RECEPTŲ
■	 Atkreipkite dėmesį, kad visuose pateiktuose receptuose svorio 

ir tūrio santykiai tėra informacinio pobūdžio. Kepimo rezultatai 
priklauso nuo daugybės veiksnių:
–	 vandens kietumo (naudojant minkštą vandenį, tešla greičiau 

pakyla)
–	 oro drėgnumo (esant dideliam oro drėgnumui vandens 

reikia naudoti 1–2 valgomaisiais šaukštais mažiau)
–	 aukščio virš jūros lygio (esant didesniam nei 750 m aukščiui, 

tešla pakyla greičiau)
–	 produktų vientisumo

■	 Dėl pirmiau minėtų priežasčių rekomenduojame pakoreguoti 
savo receptą, atsižvelgiant į esamas sąlygas.

■	 Dozavimo šaukštas A8 ir matavimo indelis A7 yra standartiniai 
duonkepės priedai. Abiejuose dozavimo šaukšto A8 galuose 
yra po dozavimo šaukštelį (didelį ir mažą). Mažame dozavimo 
šaukštelyje telpa 5 ml. Dideliame dozavimo šaukštelyje telpa 
15 ml. Matavimo indelis A7 yra 250 ml talpos.

■	 Matavimo indelyje A7 (be kaupo) telpa 150 g miltų arba 250 ml 
vandens.

■	 Mažame dozavimo šaukštelyje (be kaupo) telpa 6 g druskos, 
3,5 g sausų mielių, 4,5 g kepimo miltelių, 3,5 tartrato miltelių 
arba 6 g geriamosios sodos.

■	 Dideliame dozavimo šaukštelyje (be kaupo) telpa 14 g cukraus, 
7 g razinų, 6 g riešutų, 6,5 pieno miltelių arba 16 g aliejaus. 
Vienas visas kiaušinis sveria maždaug 50–60 g.

■	 Matuodami produktus, dozavimo indelį arba šaukštą dėkite ant 
lygaus paviršiaus. Atmatuokite tikslų skysčio kiekį, žiūrėdami 
į matavimo indelį arba šaukštą akių lygyje.

Patarimas.
Jei dėl kokių nors priežasčių duoną norėtumėte kepti ne 
pagal receptą, bakalėjos parduotuvėse galite įsigyti jau 
paruoštų duonos mišinių. Naudodami gatavus mišinius, 
visada tiksliai vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant 
gaminio pakuotės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad net ir 
į  tokius gatavus duonos mišinius kartais dar reikia pridėti 
mielių.
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Pagrindinis duonos receptas
340 ml vandens
1 mažas dozavimo šaukštelis druskos
3 dideli dozavimo šaukšteliai baltojo cukraus
2 dideli dozavimo šaukšteliai augalinio aliejaus
3 ¾ matavimo indelio duonos miltų
2 ½ didelio dozavimo šaukštelio nugriebto pieno miltelių
2 maži dozavimo šaukšteliai kepimo miltelių
1 ¼ mažo dozavimo šaukštelio sausų mielių
Duonkepės nuostatos: Programa 1 – BASIC, kepalo dydis: 900 g, 
pluta: savo nuožiūra.

Visagrūdė duona
340 ml vandens
1 mažas dozavimo šaukštelis druskos
2 ½ didelio dozavimo šaukštelio baltojo cukraus
1 ½ didelio dozavimo šaukštelio augalinio aliejaus
1 ¾ matavimo indelio visagrūdžių miltų
2 matavimo indeliai duonos miltų
2 dideli dozavimo šaukšteliai nugriebto pieno miltelių
2 maži dozavimo šaukšteliai kepimo miltelių
1 ¼ mažo dozavimo šaukštelio sausų mielių
Duonkepės nuostatos: Programa 2 – WHOLE WHEAT, kepalo 
dydis: 900 g, pluta: savo nuožiūra.

Prancūziška duona
340 ml vandens
1 ½ mažo dozavimo šaukštelio druskos
2 ½ didelio dozavimo šaukštelio baltojo cukraus
1 ¼ didelio dozavimo šaukštelio augalinio aliejaus
3 ¾ matavimo indelio duonos miltų
2 ½ didelio dozavimo šaukštelio nugriebto pieno miltelių
2 maži dozavimo šaukšteliai kepimo miltelių
1 ¼ mažo dozavimo šaukštelio sausų mielių
Duonkepės nuostatos: Programa 3 – FRENCH, kepalo dydis: 900 g, 
pluta: savo nuožiūra.

Saldi duona
240 ml vandens
2 kiaušiniai
½ matavimo indelio baltojo cukraus
½ mažo dozavimo šaukštelio druskos
1 ½ didelio dozavimo šaukštelio augalinio aliejaus
3 matavimo indeliai duonos miltų
2 ½ didelio dozavimo šaukštelio nugriebto pieno miltelių
2 maži dozavimo šaukšteliai kepimo miltelių
1 mažas dozavimo šaukštelis sausų mielių
Duonkepės nuostatos: Programa 5 – SWEET, kepalo dydis: 900 g, 
pluta: savo nuožiūra.

Pyragas
4 kiaušiniai
80 ml pieno
1 didelis dozavimo šaukštelis tirpinto sviesto
½ mažo dozavimo šaukštelio druskos
2 ½ didelio dozavimo šaukštelio rudojo cukraus
3 ¾ matavimo indelio miltų
1 ½ mažo dozavimo šaukštelio tartrato miltelių (kalio rūgščiojo 
tartrato)
½ mažo dozavimo šaukštelio geriamosios sodos
2 dideli dozavimo šaukšteliai sausų mielių

Pastaba.
Pirmiausiai atskirai išplakite kiaušinius ir tik tada supilkite 
juos į kepimo indą kartu su kitais produktais.

Duonkepės nuostatos: Programa 6 – CAKE

TRIKČIŲ ŠALINIMO KEPANT VADOVAS

Nr. Problema Priežastis Sprendimas

1. Kepant pro 
ventiliacijos 
angas veržiasi 
dūmai

Tam tikri produktais prilipo 
prie apatinio kaitinimo 
elemento arba yra labai arti 
jo. Naudojant pirmą kartą, 
dūmų gali kilti dėl aliejaus 
likučių ant kaitinimo 
elemento.

Atjunkite duonkepę nuo 
elektros tinklo, palaukite, 
kol ji atvės, tada nuvalykite 
kaitinimo elementą. 

2. Duonos vidurys 
subliūkšta.

Duona per ilgai išbuvo 
duonkepėje veikiant 
šilumos palaikymo režimui.

Nepalikite duonos 
duonkepėje iki pat šilumos 
palaikymo režimo galo.

3. Labai sunku 
išimti duoną.

Prie kepalo prilipo minkymo 
mentelės A3 .

Pajudinkite velenėlį, kad 
duona atšoktų nuo kepimo 
indo A4. Paskui išplaukite 
kepimo indą A4 ir minkymo 
menteles A3, atsižvelgdami 
į nurodymus, pateiktus 
skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

4. Produktai 
nevienodai 
išmaišomi ir 
netinkamai 
iškepami.

1. Pasirinkta netinkama 
programa

Nustatykite tinkamą 
programą.

2. Paleidę programą, kelis 
kartus buvote atidarę 
dangtį A2.

Neatidarykite dangčio A2 
vykdant paskutinį kildinimą.

3.  Per didelis 
pasipriešinimas maišant, 
todėl minkymo mentelė 
A3 beveik nesisuka ir 
pakankamai neišminko 
tešlos.

Patikrinkite, ar minkymo 
mentelės A3 laisvai sukasi, 
tada išimkite kepimo indą 
A4 ir paleiskite duonkepę 
paveikti be apkrovos. Jei 
prietaisas tinkamai neveikia, 
kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą.

5. Variklis veikia, 
bet produktai 
nemaišomi.

Netinkamai įdėtas kepimo 
indas A4 arba per daug 
tešlos.

Patikrinkite, ar kepimo indas 
A4 tinkamai įdėtas, o tešla 
paruošta pagal receptą ir 
naudojant reikiamą produktų 
kiekį.

6. Duona tokia 
didelė, kad ji 
remiasi į dangtį 
A2.

Per daug mielių, miltų arba 
vandens, arba per aukšta 
aplinkos temperatūra.

Patikrinkite aprašytus 
aplinkos veiksnius, tinkamai 
sumažinkite produktų kiekį.

7. Duona per maža 
arba neiškyla.

Neįdėjote mielių, įdėjote 
per mažai mielių, mielės 
neveikia dėl per aukštos 
vandens temperatūros, 
mielės buvo sumaišytos 
su druska arba per žema 
aplinkos temperatūra.

Patikrinkite mielių kiekį ir 
jų aktyvumą, pastatykite 
duonkepę tinkamoje 
kambario temperatūroje.

8. Per daug tešlos 
ir ji bėga pro 
kepimo indo A4 
kraštus.

Pripylėte per daug skysčių, 
todėl tešla per skysta, arba 
pridėjote per daug mielių.

Sumažinkite skysčių ir mielių 
kiekį.

9. Duona per 
vidurį subyra.

1. Netinkami miltai 
arba pasibaigęs miltų 
galiojimo laikas.

Naudokite tinkamos rūšies 
miltus ir patikrinkite jų 
galiojimo datą.

2. Tešla per drėgna ir per 
skysta, nes pripilta per 
daug vandens.

Sumažinkite recepte nurodytą 
vandens kiekį.

10. Duona per kieta. 1. Per daug miltų arba per 
mažai vandens.

Sumažinkite miltų kiekį arba 
padidinkite vandens kiekį.

2. Per daug vaisių arba per 
daug visagrūdžių miltų

Sumažinkite atitinkamų 
produktų kiekį ir padidinkite 
mielių kiekį.

11. Duonos vidus 
pernelyg 
korytas.

1. Per daug vandens arba 
mielių, arba neįdėta 
druskos.

Atitinkamai sumažinkite 
vandens arba mielių kiekį ir 
patikrinkite, ar įdėjote druskos.

2. Per aukšta vandens 
temperatūra. 

Patikrinkite vandens 
temperatūrą.
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12. Kepant pyragus 
arba duonos 
gaminius, 
kuriuose yra 
daug cukraus, 
pluta per kieta ir 
per tamsi.

Galutiniai rezultatai 
priklauso nuo įvairių 
receptų arba produktų; 
tamsi pluta susidaro dėl 
didelio cukraus kiekio.

Jei kepant pagal receptą, 
kuriame naudojama daug 
cukraus, pluta yra per tamsi, 
išjunkite programą likus 
5–10 minučių iki automatinio 
programos baigimo. Prieš 
ištraukiant duoną arba pyragą 
iš kepimo indo A4, juos reikia 
palikti duonkepėje maždaug 
20 minučių neatidarant 
dangčio A2.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ..................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis ......................................................................................... 50 Hz
Nominali galios įvestis ............................................................................... 850 W
Triukšmo lygis ...........................................................................................65 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 65 dB(A), kuris 
atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU 
PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose 
vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, 
kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos 
utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į  specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai 
kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose 
Europos valstybėse gaminius galima grąžinti 

pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius 
išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos 
teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą 
gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, 
reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės 
vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų 
nuostatas.


