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LT Gruzdintuvė 
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 techninės 
priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai 
prižiūrimi suaugusiųjų. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido 
jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. 

 ■ 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.
 ■ Šis prietaisas skirtas maistui apdoroti karštu oru. Nenaudokite jo niekaip kitaip, išskyrus pagal 

numatytąją paskirtį.
 ■ Nestatykite prietaiso ant palangės, kriauklės indų džiovinimo plokštės, nestabilių paviršių, ant elektrinių 

ar dujinių viryklių arba šalia jų. Prietaisą visada statykite ant stabilaus, lygaus, sauso paviršiaus.
 ■ 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.
 ■ Šis prietaisas turi atjungiamą maitinimo laidą. Prieš atjungdami maitinimo laidą nuo prietaiso, 

pirmiausiai visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

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

 ■ Naudokite tik iš gamintojo įsigytus, originalius priedus.
 ■ Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui užuolaidų, virtuvės rankšluosčių ir pan. 
 ■ Siekiant užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją aplink veikiantį prietaisą, iš visų prietaiso pusių turi būti palikti 

mažiausiai 15 cm tarpai. Nedėkite ant šio prietaiso jokių daiktų ir neuždenkite jo ventiliacijos angų.
 ■ Prietaisui veikiant saugokitės karštų garų, išleidžiamų pro ventiliacijos angas. 
 ■ Nepridėkite per daug maisto į  ištraukiamą dėklą. Užtikrinkite, kad į  išimamą krepšį sudėtas maistas 

neliestų kaitinimo elemento.
 ■ Nekiškite rankų į veikiančio prietaiso vidų.
 ■ Nepilkite į ištraukiamą dėklą aliejaus. Pripylus į dėklą aliejaus, gali kilti pavojinga situacija. Šis sveikas 

kepimo būdas pagrįstas cirkuliuojamo karšto oro principu, kuriam nereikia naudoti aliejaus. Truputį 
aliejaus galima įpilti tik dėl skonio. 

 ■ Nekepkite šiame prietaise daug riebalų turinčių maisto produktų.

Dėmesio! Karštas paviršius
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 ■ Prietaisui veikiant, jo pasiekiami neapsaugoti paviršiai gali įkaisti. Nelieskite karšto paviršiaus. Antraip 
galite nusideginti. Karštą dėklą ir krepšį išimkite ir neškite laikydami tik už rankenos. Dėkite karštą 
dėklą ir krepšį ant karščiui atsparių paviršių. Ištraukdami dėklą iš prietaiso, būkite labai atsargūs, kad 
nenusiplikytumėte garsais, kylančiais iš maisto. Prietaisą išjungus, jo paviršiai tam tikrą laiką lieka įkaitę.

 ■ Jei prietaiso viduje esantis maistas užsiliepsnotų, tuoj pat jį išjunkite ir atjungdami prietaisą nuo elektros 
lizdo. Prieš ištraukdami dėklą, palaukite, kol pro ventiliacijos angas nustos veržtis garai.

 ■ Nepilkite į karštą dėklą ledinio vandens. 
 ■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, jo nenaudojate 

arba prieš jį perstatydami ar valydami. Prieš perstatydami arba valydami prietaisą, palaukite, kol jis 
visiškai atvės.

 ■ Nenardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį. 
 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto 

ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi. 
 ■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką, o  ne patį laidą. 

Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 
 ■ Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privaloma pakeisti originaliu maitinimo laidu, kurį galima įsigyti iš 

įgaliotojo techninės priežiūros centro. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas 
arba kištukas.

 ■ 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.
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LT Gruzdintuvė 
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net 
ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. 
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 APRAŠYMAS
A1 Integruota rankena prietaisui nešti 
A2 Oro tiekimo angos
A3 Diodinis ekranas
A4 Jutiklinis valdymo skydelis 
A5 Mygtuko, skirto išimamam krepšiui nuo dėklo atlaisvinti, dangtelis
A5 Mygtukas išimamam krepšiui nuo dėklo atlaisvinti
A7 Išimamo krepšio rankena
A8 Išimamas krepšys su nesvylančia danga
A9 Ištraukiamas dėklas su nesvylančia danga
A10 Oro išleidimo angos su įrengtu filtru, sulaikančiu riebius garus ir kvapus 

(nepavaizduotas)
 yra prietaiso galinėje pusėje.
A11 Kaitinimo elementas ir ventiliatorius (nepavaizduotas)
 yra prietaiso viduje.

VALDYMO SKYDELIO IR SKYSTAKRISTALIO EKRANO APRAŠAS
B1 Įjungto kaitinimo elemento piktograma
B2 Suaktyvinto užrakto nuo vaikų funkcijos piktograma
B3 Įjungto ventiliatoriaus piktograma
B4 Temperatūros rodinys
B5 Laiko rodinys
B6 Automatinės kepimo programos pasirinkimo mygtukas 
 Galima pasirinkti iš 6 skirtingų kepimo programų.
B7 Temperatūros didinimo mygtukas
 Temperatūrą galima nustatyti 60–200  °C ribose. Kaskart paspaudus mygtuką, 

temperatūra padidinama 5 °C.
B8 Temperatūros mažinimo mygtukas
 Temperatūrą galima nustatyti 60–200  °C ribose. Kaskart paspaudus mygtuką, 

temperatūra sumažinama 5  °C.
B9 Užrakto nuo vaikų funkcijos mygtukas
 Spauskite mygtuką vieną kartą, norėdami įjungti šią funkciją. Palaikykite nuspaudę 

mygtuką 3 sekundes, jei šią funkciją norite išjungti. 
B10 Kepimo laiko nustatymo mygtukas
 Kepimo laiką galima nustatyti nuo 1 iki 60 minučių. Kiekvieną kartą paspaudus šį 

mygtuką, laikas pailginamas 1 minute.
B11 Kepimo tęsimo ir pristabdymo mygtukas 
B12 Kepimo laiko mygtukas
 Kepimo laiką galima nustatyti nuo 1 iki 60 minučių. Kiekvieną kartą paspaudus šį 

mygtuką, laikas sutrumpinamas 1 minute.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą ir jo priedus. 
 ■ Išplaukite išimamas dalis (dėklą A9 ir krepšį A8), kurios liesis su maistu, po šiltu tekančiu 

vandeniu, naudodami indų ploviklį. Tuomet nuskalaukite jas švariu vandeniu ir 
kruopščiai nusausinkite. Paskui vėl sudėkite į prietaisą.

Pastaba: 
Išimamą krepšį A8 galima išimti iš dėklo A9 atidarius dangtelį A5 ir paspaudus 
mygtuką A6. Norint, kad krepšys A8 būtų tinkamai įdėtas į  dėklą A9, būtina 
tinkamai atgal įtaisyti rankeną A7. Tinkamai įtaisius, pasigirs spragtelėjimas.

 ■ Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo ir paleiskite jį tuščią 10 minučių, nustatę maksimalią 
temperatūrą, kad būtų pašalinti visi galimi po gamybos likę kvapai. 

Pastaba: 
Įjungdami prietaisą, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Prietaiso 
naudojimas“. Pirmą kartą įjungus, gali kilti šiek tiek dūmų. Tai visiškai normalu ir 
nėra joks gedimas – neilgai trukus jis liausis.

 ■ Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir prietaisas automatiškai pradės veikti 
budėjimo režimu.

 ■ Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės.

PRIETAISO VALDYMAS 
1. Prietaisą visada dėkite ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus. Patraukite už rankenos 

A7 ir ištraukite iš prietaiso ištraukiamą dėklą A9 su krepšiu A8. Dėkite maistą, kurį norite 
iškepti, į krepšį A8. Dėdami maistą, neviršykite žymos MAX (maks.), esančios ant išimamo 
krepšio A8. Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, vadovaukitės minimaliu ir maksimaliu 
maisto kiekiu, nurodytu lentelėje „Rekomenduojamas kepimo laikas“.

Dėmesio!
Niekada nedėkite maisto tiesiai į dėklą A9. 

2. Įdėkite ištraukiamą dėklą A9 su pripildytu krepšiu A8 atgal į  prietaisą. Prijunkite 
maitinimo kabelio kištuką prie lizdo, esančio galinėje prietaiso pusėje. Prijunkite elektros 
laido kištuką prie elektros lizdo.

3. Prijungus prie elektros lizdo, pasigirs garso signalas ir prietaisas pradės veikti budėjimo 
režimu. Ekrane A3 bus rodomas simbolis B2.

Pastaba: 
Prietaisas visada pradės veikti budėjimo režimu, jei per vieną minutę neatliksite 
jokių nustatymų, taip pat pasibaigus nustatytam veikimo laikui.

4. Palaikykite nuspaudę mygtuką B9, jei norite išjungti užrakto nuo vaikų funkciją. 
Ekranas įsijungs ir jame bus rodomos numatytosios nuostatos, t. y. 180  °C temperatūra  
ir 10 minučių trukmės laikas. Spausdami mygtukus B7 ir B8, nustatykite norimą 
temperatūrą 60–200  °C ribose. Nuostatos keisis greičiau, jei mygtuką laikysite nuspaudę.

5. Spausdami mygtukus B10 ir B12, nustatykite norimą laiką nuo 1 iki 60 minučių. Laikykite 
nuspaudę šį mygtuką, jei norite pagreitinti nustatymo procesą.

6. Nustatę temperatūrą ir laiką, paleiskite prietaisą, paspausdami mygtuką B11. Ekrane 
A3 bus rodomi simboliai B1 ir B3. Ekrane A3 pakaitomis bus rodoma tai nustatyta 
temperatūra, tai iki proceso pabaigos likęs laikas. Prietaisui veikiant, nustatytą laiką ir 
temperatūrą bet kuriuo metu galima pakeisti. Riebalai ir sultys iš maisto nutekės į dėklą 
A6.

Pastaba: 
Norėdami nustatyti tinkamą temperatūrą ir laiką, galite vadovautis lentele 
„Rekomenduojamas kepimo laikas“. 

7. Jei norite greitai paleisti prietaisą nenustatydami temperatūros ir laiko, galite paspauskite 
mygtuką B11. Nustatoma 180  °C temperatūra ir 10 minučių trukmės kepimo laikas.

8. Kai kuriuos patiekalus galima ruošti naudojant automatinę kepimo programą. Pasirinkite 
programą, spausdami mygtuką B6. Automatinėje kepimo programoje temperatūra ir 
laikas yra iš anksto nustatyti.

Automatinio kepimo 
lentelė

Svoris / patiekalo 
dydis

Temperatūra Kepimo laikas

01 –  Šaldytos gruzdintos 
bulvytės

350 g 200 °C 16 min.

02 –  Namuose gamintos 
gruzdintos bulvytės

350 g 200 °C 18 min.

03 – Kepsnys 300 g 180 °C 15 min.
04 – Vištienos šlaunelės 300 g 180 °C 20 min.
05 – Žuvis 300 g 200 °C 12 min.
06 – KEKSIUKAI 5 vnt. 200 °C 17 min.

9. Jeigu norite laikinai sustabdyti prietaisą, paspauskite mygtuką B11. Norėdami tęsti 
kepimą, dar kartą paspauskite šį mygtuką. 

10. Kai kuriems maisto produktams gruzdinti gali prireikti iš anksto įkaitinti prietaisą. Tai 
trunka maždaug 3–4 minutes. Paskui atsargiai ištraukite dėklą A9 su krepšiu A8 ir 
padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte 
prie įkaitusio paviršiaus. Pridėkite maisto į krepšį A8 ir įdėkite ištraukiamą dėklą A9 su 
pripildytu krepšiu A8 atgal į prietaisą.

11. Gruzdinimo metu tam tikros rūšies maistą reikėtų pamaišyti arba apversti. Ištraukite 
dėklą A9 iš prietaiso ir padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus. Būkite labai atsargūs, 
kad neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus arba nenusiplikytumėte garais, kylančiais 
iš maisto. Paspauskite mygtuką A6, kad būtų atlaisvintas išimamas krepšys A8, iškelkite 
jį ir laikykite virš dėklo A9. Būkite atsargūs, nes iš kai kurių rūšių maisto produktų gali 
lašėti karšti riebalai arba sultys. Atsargiai pakratykite jį iš vieno šono į kitą, kad maistas 
būtų išmaišytas, tada vėl įdėkite į  dėklą A9. Norint, kad krepšys A8 būtų tinkamai 
įdėtas į dėklą A9, būtina tinkamai atgal įtaisyti rankeną A7. Tinkamai įtaisius, pasigirs 
spragtelėjimas. Jei norite apversti maistą, naudokite silikoninę arba medinę mentelę ar 
žnyples. Įdėkite dėklą A9 atgal į prietaisą. 

12. Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir prietaisas automatiškai išsijungs. 
Prietaisas automatiškai pradės veikti budėjimo režimu. 

13. Prietaisui išsijungus, ištraukite dėklą A9. Paspauskite mygtuką A6, kad būtų atlaisvintas 
išimamas krepšys A8, iškelkite jį ir išimkite iš jo maistą. Maistui išimti naudokite 
silikoninius arba medinius virtuvės įrankius. Nerekomenduojame naudoti metalinių 
virtuvės įrankių, kad nebūtų subraižytas nesvylantis išimamo krepšio A8 paviršius. 

14. Pabaigę naudotis prietaisu, būtinai jį išjunkite. Atjunkite jį nuo elektros lizdo, palaukite, 
kol jis atvės, ir išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Apsauginis jungiklis
 ■ Prietaise įrengtas apsauginis jungiklis, kuris automatiškai išjungia kaitinimo elementą 

A11 ir sustabdo atgalinį laiko skaičiavimą, jei prietaisui veikiant dėklas A9 su krepšiu 
A8 ištraukiami. Įdėjus dėklą su krepšiu A8 atgal į prietaisą, jis automatiškai veiks toliau. 
Rekomenduojame kuo greičiau įdėkite dėklą A9 su krepšiu A8 į prietaisą, kad prietaisas 
labai neatvėstų.
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REKOMENDUOJAMAS KEPIMO LAIKAS
Maisto tipas MINIMALUS ir 

MAKSIMALUS 
kiekis

Temperatūra Kepimo 
laikas

Kepamo 
maisto 
pamaišymas 
/ apvertimas

Pastaba

Šaldytos 
gruzdintos 
bulvytės 
7 × 7 mm

200–500 g 200 °C 12–20 min. taip

Namuose 
gamintos 
gruzdintos 
bulvytės 
10 × 10 mm

200–500 g 180–200 °C 16–30 min. taip Įpilkite pusę 
valgomojo 
šaukšto 
aliejaus

Kiaulienos 
kepsneliai

100–500 g 180 °C 10–20 min. taip

Maltos mėsos 
mėsainiai

100–500 g 180 °C 7–14 min. ne Įpilkite pusę 
valgomojo 
šaukšto 
aliejaus

Viščiuko 
šlaunelės

100–500 g 180 °C 18–22 min. taip

Šaldyti vištienos 
kepsneliai

100–500 g 200 °C 10–15 min. taip Įkaitinkite 
prietaisą

Šaldyti žuvies 
piršteliai

100–400 g 180 °C 6–12 min. ne Įkaitinkite 
prietaisą ir 
pripilkite pusę 
valgomojo 
šaukšto aliejaus

Keksiukai 5 vnt. 200 °C 15–18 min. ne Naudokite 
keksiukų 
formeles

Pastaba: 
Lentelėje nurodytos laiko vertės tėra orientacinės ir jos gali skirtis, priklausomai 
nuo maisto produktų dydžio bei kiekio, taip pat jūsų asmeninio skonio.
Keksiukų ir kt. kepinių tešlą pirmiausiai privaloma įdėti į tinkamą kepimo indą, 
kuris tilptų išimamame krepšyje A8. 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės. 

Prietaisas atvės greičiau, jei ištrauksite dėklą A9 ir krepšį A8.
 ■ Prietaisą rekomenduojame valyti tuoj pat po to, kai jis atvės, kol maisto likučiai dar 

nepridžiuvo. Vėliau juos bus sunkiau pašalinti.
 ■ Išplaukite dėklą A9 su krepšiu A8 po tekančiu vandeniu, naudodami minkštas 

kempinėles indams plauti ir neutralų indų ploviklį. Po to nuplaukite šias dalis švariu 
vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl tinkamai įdėkite.

 ■ Jei maisto likučių, prikepusių prie krepšio A8 arba dėklo A9, pašalinti nepavyktų, 
pripilkite į dėklą A9 šilto vandens, įpilkite truputį indų ploviklio, tada įdėkite į  jį krepšį 
A8. Palaukite maždaug 10 minučių, kol maisto likučiai atmirks. Paskui išplaukite abi dalis 
įprastu būdu.

 ■ Nepalikite prie dėklo A9 ir krepšio A8 prikepusių maisto likučių. Prieš naudojant kitą 
kartą, abi dalys privalo būti švarios.

 ■ Nuvalykite prietaiso paviršių minkšta šluoste, sudrėkinta šilto vandens ir neutralaus indų 
ploviklio tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite prietaisą šiek tiek drėgna šluoste, 
paskui viską sausai nušluostykite. Saugokite, kad nesušlaptų maitinimo laido kištukas.

 ■ Nenardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
 ■ Nevalykite jokių šio prietaiso dalių plieno šveistukais, šveičiamosiomis valymo 

priemonėmis tirpikliais ir pan.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa .............................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis ............................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galia ........................................................................................................................... 1200–1400 W
Triukšmo lygis ......................................................................................................................................70 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 70  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.


