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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. Vaikai 
negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima 
atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai 
prižiūrimi suaugusiųjų.

 ■ Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo 
techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, 
kad būtų išvengta pavojaus. 

 ■ Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje 
vietoje.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau 
nurodytose vietose: 

 – parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse 
personalui;
 – viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 – ūkiniuose pastatuose;
 – 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.
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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.

 ■ Neperpildykite gruzdinimo krepšelio, picos dėklo arba lentynos. Įsitikinkite, 
kad įdėtas maisto produktas nesiliečia su kaitinimo elementu.

 ■ Nekiškite rankų į veikiančio prietaiso vidų.
 ■ Nepildykite jokių prietaiso priedų aliejumi. Pripylus 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

 ■ Prietaisui veikiant, jo pasiekiami neapsaugoti paviršiai gali įkaisti. Nelieskite 
karšto paviršiaus. Antraip galite nusideginti. Karštus priedus išimkite ir 
neškite laikydami tik už rankenos.

 ■ Karštus priedus dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių. Ištraukdami priedus 
iš prietaiso, būkite labai atsargūs, kad nenusiplikytumėte garais, kylančiais 
iš maisto. Prietaisą išjungus, jo paviršius tam tikrą laiką lieka įkaitęs.

 ■ Jei prietaiso viduje esantis maistas užsiliepsnotų, tuoj pat jį išjunkite ir 
atjungdami prietaisą nuo elektros lizdo.

 ■ Prieš išimdami priedus, palaukite, kol išgaruos dūmai, sklindantys iš 
ventiliacijos angų.

 ■ Nepilkite ledinio vandens į priedus, kai jis karštas.
 ■ 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.
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 ■ 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.

 ■ Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas 
pažeistas.

 ■ 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
Vartotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. 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 Jutiklinis ekranas
A2 Gruzdintuvė
A3 Durelės
A4 Langelis
A5 Rankena
A6 Viršutinis kaitinimo elementas
A7 Apsauginis dangtis
A8 Viršutinė padėtis priedams įterpti
A9 Vidurinė padėtis priedams įterpti
A10 Apatinė padėtis priedams įterpti
A11 Apsauginis mikrojungiklis

A12 Apatinis kaitinimo elementas
A13 Centrinė jungtis
A14 Oro įleidimo / išleidimo anga 

ir keraminis filtras
A15 Maitinimo laidas
A16 25 cm picos dėklas
A17 Lentyna
A18 Maisto maišytuvas
A19 Gruzdinimo krepšelis
A20 Viščiuko kepimo lentyna
A21 Priedo nešimo rankena

EKRANO APRAŠAS
B1 Temperatūros nustatymas °C
B2 Ventiliatoriaus kontrolinė lemputė
B3 Maišymo funkcija ir indikacinė 

lemputė
B4 Gruzdinimo laiko nustatymas 

minutėmis
B5 Kontrolinė lemputė PREHEATING 

(Išankstinis įkaitinimas)
B6 Kontrolinė lemputė FINISHED 

(Baigta)
B7 Kontrolinė lemputė HEATING 

(Kaitinimas)
B8 Temperatūros nustatymo mygtukas
B9 Gruzdinimo laiko nustatymo 

mygtukas

B10 Iš anksto nustatytos programos 
piktogramos

B11 Maisto maišymo įjungimo / 
išjungimo mygtukas

B12 Gruzdinimo laiko / temperatūros 
didinimo mygtukas

B13 Gruzdintuvės įjungimo / išjungimo 
mygtukas

B14 Gruzdinimo laiko / temperatūros 
mažinimo mygtukas

B15 Mygtukas MENU (Meniu)
B16 Paleidimo / sustabdymo mygtukas
B17 Išankstinio įkaitinimo mygtukas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas 
reklamines etiketes bei lipdukus.
Nuvalykite išorinį gruzdintuvės paviršių šiek tiek šiltu vandeniu sudrėkinta kempine. 
Nusausinkite švarią valymo šluoste.
Nuvalykite vidinį gruzdintuvės paviršių šiek tiek šiltu vandeniu sudrėkinta kempine. 
Nusausinkite švaria valymo šluoste.
Plaukite picos dėklą A16, lentyną A17, maisto maišytuvą A18, gruzdinimo krepšelį 
A19, viščiuko kepimo lentyną A20 ir priedo nešimo rankeną A21 šiltame vandenyje 
su nedideliu neutralaus virtuvės ploviklio kiekiu. Tuomet nuskalaukite juos švariu 
vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

GRUZDINTUVĖS NAUDOJIMAS

Išankstinio įkaitinimo funkcija
1. Visada dėkite gruzdintuvę ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus. Įkiškite elektros 

kištuką į tinkamai įžemintą elektros lizdą. Pasigirs garsas ir įjungimo / išjungimo 
mygtukas B13 sumirksės jutikliniame ekrane A1.

2. Nuspauskite mygtuką B13 gruzdintuvei įjungti ir nuspauskite pakaitinimo mygtuką 
B17. Jutiklinis ekranas A1 užsidegs ir rodys išankstinio įkaitinimo funkcijos vertes: 
190  °C  ir 5  min. Išankstinio įkaitinimo funkcija leidžia įkaisti gruzdintuvės vidui 
iki darbo temperatūros. Gamykloje nustatoma 190  °C  temperatūra ir 5  minučių 
įkaitinimo trukmė.

3. Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką B16 ir gruzdintuvė pradės įkaitinimo 
procesą. Nustatytas laikas bus skaičiuojamas jutikliniame ekrane A1.

4. Pasigirs garsas, kai išankstinio įkaitinimo procesas bus baigtas. Jutiklinis ekranas A1 
išsijungs ir po 5 minučių neaktyvumo gruzdintuvė persijungs į parengties režimą.

A. Išankstinio įkaitinimo temperatūros reguliavimas
1. Kai gruzdintuvės išankstinio įkaitinimo vertės rodomos jutikliniame ekrane A1: 

190 °C ir 5 minutės, paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką B8, temperatūra 
jutikliniame ekrane A1 pradės mirksėti.

2. Naudokite temperatūros didinimo mygtuką B12 / temperatūros mažinimo 
mygtuką B14 norėdami nustatyti naują temperatūrą. Kiekvieną kartą paspaudus 
mygtuką temperatūra padidės arba sumažės 5 °C. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 
mygtukus, kad pagreitintumėte temperatūros nustatymo procesą. Galite nustatyti 
temperatūrą nuo 60 °C iki 200 °C.

3. Jei jums nereikia reguliuoti išankstinio įkaitinimo laiko, paspauskite paleidimo / 
sustabdymo mygtuką B16 ir gruzdintuvė pradės išankstinio įkaitinimo procesą.

B. Išankstinio įkaitinimo laiko reguliavimas
1. Kai gruzdintuvės išankstinio įkaitinimo vertės rodomos jutikliniame ekrane A1: 

190 °C ir 5 minutės, paspauskite gruzdinimo trukmės mygtuką B9, laikas jutikliniame 
ekrane A1 pradės mirksėti.

2. Naudodami gruzdinimo laiko didinimo mygtuką B12 / gruzdinimo laiko mažinimo 
mygtuką B14, nustatykite naują išankstinio įkaitinimo laiką. Kiekvieną kartą 
paspaudus šį mygtuką, laikas pailginamas arba sumažinimas 1 minute. Jei norite 
pagreitinti laiko nustatymo procesą, mygtuką laikykite nuspaudę. Galite nustatyti 
išankstinio įkaitinimo laiką nuo 01:00 iki 60:00 minučių.

3. Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką B16 ir gruzdintuvė pradės įkaitinimo 
procesą pagal naujai nustatytą temperatūrą ir laiką.

Pastaba. 
Jei nepaspausite paleidimo / sustabdymo mygtuko B16 per 5 minutes, 
gruzdintuvė automatiškai persijungs į parengties režimą.

Iš anksto nustatytos programos
Gruzdintuvė turi 12 išankstinio nustatymo programų, dėl kurių galite greitai ir lengvai 
paruošti įvairų maistą.
1. Kai išankstinio įkaitinimo procesas baigtas, paspauskite MENU mygtuką B15 ir 

išankstinio nustatymo programos piktograma ims šviesti jutikliniame ekrane A1. 
Naudokite mygtukus B12 arba B14 pageidaujamai programai pasirinkti.

2. Sudėkite produktus, kuriuos norite gruzdinti, į gruzdintuvę.
3. Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką B16 ir gruzdintuvė paleis pasirinktą 

programą. Iš anksto nustatytas laikas bus skaičiuojamas jutikliniame ekrane A1.

Programų lentelė

Piktograma „Food“ (maistas) Temperatūra °C Gruzdinimo 
trukmė min.

Rekomenduojamas 
kiekis Rekomendacijos

Šaldytos 
gruzdintos 

bulvytės
200 20 1–1,2 kg

Naudokite 
gruzdinimo 
krepšį A19, 

maisto 
maišytuvą 

A18.  
Bus įjungti 
viršutinis 
ir apatinis 
kaitinimo 

elementai.
Žuvis / jūros 

maistas 180 13 2 x 0,5 kg

Mėsainis 180 13 4 x 0,2 kg

Šaldyta pica 160 9 1 x 25 cm

Kepsnys 180 11 2 x 0,2 kg

Šaldyti 
vištienos 

gabaliukai
180 13

1 kg  
(maždaug 6 
gabaliukai)

Šaldytos 
gruzdintos 

bulvytės
200 25 0,5 kg

Naudokite 
gruzdinimo 
krepšį A19, 

maisto 
maišytuvą 

A18.  
Bus įjungti 
viršutinis 
ir apatinis 
kaitinimo 

elementai.

Gruzdinta 
vištiena 180 25 1,5 kg

Bus įjungti 
viršutinis 
ir apatinis 
kaitinimo 

elementai.

Pyragai 150 38 0,5 kg

Sausainiai 160 18 <20 vnt.

Gruzdintos 
daržovės 170 10 0,5 kg

Bus įjungti 
viršutinis ir 

apatinis kaitinimo 
elementai.  

Taip pat galite 
naudoti maisto 
maišytuvą A18.

Atitirpinimas 50 5 0,5 kg
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Pastaba. 
Jei nepaspausite paleidimo / sustabdymo mygtuko B16 per 5 minutes, 
gruzdintuvė automatiškai persijungs į parengties režimą.

A. Iš anksto nustatytos programos temperatūros reguliavimas
1. Pasirinkę programą, paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką B8, temperatūra 

jutikliniame ekrane A1 ims mirksėti.
2. Naudokite temperatūros didinimo mygtuką B12 / temperatūros mažinimo 

mygtuką B14 norėdami nustatyti naują temperatūrą. Kiekvieną kartą paspaudus 
mygtuką temperatūra padidės arba sumažės 5 °C. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 
mygtukus, kad pagreitintumėte temperatūros nustatymo procesą. Galite nustatyti 
temperatūrą nuo 60 °C iki 200 °C.

3. Jei jums nereikia reguliuoti gruzdinimo laiko, paspauskite paleidimo / sustabdymo 
mygtuką B16 ir gruzdintuvė pradės gruzdinimo procesą.

B. Iš anksto nustatytos programos laiko reguliavimas
1. Pasirinkę programą, paspauskite gruzdinimo laiko nustatymo mygtuką B9, laikas 

jutikliniame ekrane A1 ims mirksėti.
2. Naudodami gruzdinimo laiko didinimo mygtuką B12 / gruzdinimo laiko mažinimo 

mygtuką B14, nustatykite naują išankstinio įkaitinimo laiką. Kiekvieną kartą 
paspaudus šį mygtuką, laikas pailginamas arba sumažinimas 1 minute. Jei norite 
pagreitinti gruzdinimo laiko nustatymo procesą, mygtuką laikykite nuspaudę. Galite 
nustatyti gruzdinimo laiką nuo 01:00 iki 60:00 minučių.

3. Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką B16 ir gruzdintuvė pradės 
gruzdinimo procesą pagal naujai nustatytą temperatūrą ir laiką.

Pastaba. 
Rekomenduojame reguliuoti išankstinio įkaitinimo temperatūrą ir laiką 
pagal iš anksto nustatytos programos ir jos temperatūros pasirinkimą, pvz., 
jei norite paruošti picą gruzdintuvėje 160 °C  temperatūroje, sumažinkite 
išankstinio įkaitinimo temperatūrą iki 160 °C.

Pasirinktinės gruzdinimo temperatūros ir laiko nustatymas

Gruzdinimo temperatūrą ir laiką galima nustatyti pagal asmeninius pageidavimus.
A. Temperatūros nustatymas
1. Įjunkite gruzdintuvę mygtuku B13.
2. Paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką B8, temperatūra jutikliniame ekrane 

A1 ims mirksėti.
3. Naudokite temperatūros didinimo mygtuką B12 / temperatūros mažinimo 

mygtuką B14 norėdami nustatyti temperatūrą. Kiekvieną kartą paspaudus 
mygtuką temperatūra padidės arba sumažės 5 °C. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 
mygtukus, kad pagreitintumėte temperatūros nustatymo procesą. Galite nustatyti 
temperatūrą nuo 60 °C iki 200 °C.

B. Gruzdinimo laiko nustatymas
1. Paspauskite gruzdinimo laiko nustatymo mygtuką B9, laikas jutikliniame ekrane A1 

ims mirksėti.
2. Naudodami gruzdinimo laiko didinimo mygtuką B12 / gruzdinimo laiko mažinimo 

mygtuką B14, nustatykite gruzdinimo laiką. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, 
laikas pailginamas arba sumažinimas 1 minute. Jei norite pagreitinti gruzdinimo 
laiko nustatymo procesą, mygtuką laikykite nuspaudę. Galite nustatyti gruzdinimo 
laiką nuo 01:00 iki 60:00 minučių.

3. Paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką B16 ir gruzdintuvė pradės 
gruzdinimo procesą pagal naujai nustatytą temperatūrą ir laiką.

Pastaba. 
Jei reikia įkaitinti gruzdintuvę, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis 
skyriuje „Išankstinio įkaitinimo funkcija“. Jei nenorite įkaitinti gruzdintuvės 
prieš gruzdinimą, padidinkite gruzdinimo laiką maždaug 3 min.

Maisto gruzdinimas gruzdintuvėje
1. Palaukite, kol gruzdintuvė įkais. Atlikite 1–4 veiksmus, pateiktus skyriuje „Išankstinio 

įkaitinimo funkcija“.
2. Kol gruzdintuvė įkaista, paruoškite maistą, kurį norite gruzdinti. Padėkite jį ant 

pasirinkto priedo (picos dėklo A16, lentynos A17, gruzdinimo krepšys A19) ir 
pritvirtinkite nešimo rankeną A21.

3. Kai išankstinio įkaitinimo procesas baigtas, atidarykite dureles A3 ir įdėkite maistą 
į gruzdintuvę. Paleiskite rankeną A21 ir uždarykite dureles A3.

Pastaba. 
Norėdami įstatyti ir išimti priedus (picos dėklą A16, lentyną A17, gruzdinimo 
krepšys A19), visada naudokite nešimo rankeną A21.

4. Nustatykite gruzdinimo temperatūrą ir laiką, (žr. „Pasirenkamos gruzdinimo 
temperatūros ir laiko nustatymas“), arba pasirinkite iš anksto nustatytą 
programą (žr. skyrių „Iš anksto nustatytos programos“) ir paspauskite paleidimo 
/ sustabdymo mygtuką B16. Gruzdintuvė bus paleista ir iš anksto nustatytas laikas 
bus skaičiuojamas jutikliniame ekrane A1.

5. Kol vidus kaista iki nustatytos temperatūros, viršutinis kaitinimo elementas A6 
užsižiebs gruzdintuvės viduje. Tačiau kai bus pasiekta nustatyta temperatūra, 
viršutinis kaitinimo elementas A6 išsijungs ir nebeapšvies vidaus. Jei gruzdintuvės 
vidaus temperatūra nukris, kaitinimo elementas A6 vėl įsijungs.

6. Kai gruzdinimo procesas bus baigtas, pasigirs garsas. Jutiklinis ekranas A1 išsijungs 
ir gruzdintuvėje bus įjungtas parengties režimas po maždaug 1 neveiklos minutės.

7. Atidarykite dureles A3, pritvirtinkite rankeną A21 ant priedo ir nuimkite ją nuo 
gruzdintuvės. Uždėkite ją ant metalinės lentynos arba kito karščiui atsparaus 
pakloto, jei reikia.

8. Jei nebenaudosite gruzdintuvės, išjunkite ją paspaudę įjungimo / išjungimo 
mygtuką B13, atjunkite ją nuo maitinimo lizdo ir leiskite atvėsti.

Dėmesio! 
Reguliariai tikrinkite gruzdinimo eigą per langelį A4. Jei reikia, 
atidarykite dureles A3 ir patikrinkite gruzdinimo procesą. 
Gruzdinimo procesas bus nutrauktas ir skaičiavimas jutikliniame 
ekrane A1 bus sustabdytas. Tuomet tinkamai uždarykite dureles 
A3 ir gruzdinimo procesas prasidės iš naujo.
Nelieskite priedų arba gruzdintuvės vidaus rankomis, kadangi 
paviršius labai karštas. Kyla pavojus nusideginti.

Maisto maišymo funkcija
1. Vadovaukitės 1–4 veiksmais, nurodomais skyriuje „Maisto kepimas gruzdintuvėje“.
2. Nuspauskite maisto maišymo mygtuką B11, kad įjungtumėte maišymo funkciją 

rankiniu būdu. Norėdami išjungti, nuspauskite dar kartą.

Pastaba. 
Maišymo funkciją galima įjungti / išjungti rankiniu būdu nuspaudus 
mygtuką B11 tik programoms, kuriose maišymo funkcija nėra nustatyta iš 
anksto. Jei maišymo funkcija jau yra nustatyta, jos išjungti negalima.

PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Dėl pateiktų priedų ir įvairių jų derinių galėsite ruošti įvairiausią maistą.
1. Picos dėklas A16
 –  Tinka 25 cm picai, mėsai, pyragams, sausainiams, daržovėms, mėsai ant iešmo ir 

pan. ruošti
 –  Rekomenduojama padėtis: vidurinė padėtis A9 ir apatinė padėtis A10
2. Gruzdinimo krepšelio A19 ir maisto maišytuvo A18 derinys.
 –  Tinka žuvies arba šaldytų gruzdintų bulvyčių gruzdinimui.
 –  Pritvirtinkite maisto maišytuvą A18 ant centrinės jungties gruzdinimo krepšelyje 

A19. Patikrinkite, ar jis tinkamai įstatytas.
 –  Rekomenduojama padėtis: vidurinė padėtis A9
3. Picos dėklo A16 ir lentynos A17 derinys
 –  Tina viščiukui, kepsniams, šonkauliams, skrebučiams ruošti, kepti ir pan.
 –  Rekomenduojama padėtis: vidurinė padėtis A9 (skirta lentynai A17) ir apatinė 

padėtis A10, arba abu priedai vidurinėje padėtyje A9, jei įmanoma.
4. Gruzdinimo krepšelio A19 ir lentynos A17 derinys
 –  Tinka vienu metu gruzdinti bulvytes gruzdinimo krepšelyje A19  ir skrudinti 

duonai lentynoje A17
 –  Rekomenduojama padėtis: viršutinė padėtis A8 (skirta lentynai A17) ir vidurinė 

padėtis A9
5.  Gruzdinimo krepšelio A19, maisto maišytuvo A18 ir viščiuko kepimo lentynos 

A20 derinys
 –  Tinka visam viščiukui kepti.
 –  Pritvirtinkite maisto maišytuvą A18 ant centrinės jungties gruzdinimo krepšelyje 

A19. Patikrinkite, ar jis tinkamai įstatytas. Uždėkite viščiuko kepimo lentyną A20 
ant maisto maišytuvo A18.

 –  Rekomenduojama padėtis: vidurinė padėtis A9

Dėmesio! 
Niekada nepildykite gruzdinimo krepšelio A19 daugiau nei iki 
žymos MAX.
Visada padėkite picos dėklą A16 arba gruzdinimo krepšelį A19 
po lentyna A17. Tokiu būdu surinksite skysčių perteklių, pvz., iš 
mėsos, ir gruzdintuvės vidaus apatinė dalis neapsitaškys.
Niekada negruzdinkite maisto tik ant lentynos A17.

Apsauginis jungiklis
Gruzdintuvėje įrengtas apsauginis jungiklis, kuris automatiškai išjungia kaitinimo 
elementus A6 bei A12 ir sustabdo skaičiavimą, kai durelės A3 atidaromos veikimo 
metu. Gruzdintuvė automatiškai tęsia darbą, kai durelės A3 tinkamai uždaromos.

Dėmesio! 
Kai gruzdinimo procesas baigtas ir gruzdintuvė išjungiama 
naudojant įjungimo / išjungimo mygtuką B13, žinokite, kad 
ventiliatorius veiks dar 1 minutę. Tai įprasta apsauginė funkcija – 
ventiliatorius vėsina gruzdintuvės vidų ir pagrindinę plokštę, kad 
jos nepažeistų aukšta temperatūra.

Apsauga nuo perkaitimo
Gruzdintuvėje įrengtas apsauginis saugiklis, apsaugantis nuo perkaitimo ir pažeidimo. 
Jei gruzdintuvė per daug įkaista, pvz., dėl ilgo naudojimo, apsauginis saugiklis, 
apsaugantis nuo perkaitimo, bus suaktyvintas automatiškai. Taip nutikus maisto 
gruzdinimas bus automatiškai sustabdytas. Atjunkite gruzdintuvę nuo maitinimo lizdo 
ir leiskite jai visiškai atvėsti. Susisiekite su įgaliotuoju priežiūros centru, kad pakeistų 
apsauginį saugiklį. Jokiomis aplinkybėmis nekeiskite apsauginio saugiklio patys.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės. 
Prietaisas atvės greičiau, jei durelės A3 bus atidarytos. Atsargiai išimkite visus priedus 
ir padėkite, kad atvėstų.
Prietaisą rekomenduojame valyti tuoj pat po to, kai jis atvės, kol maisto likučiai dar 
nepridžiuvo. Vėliau juos bus sunkiau pašalinti.
Popieriniu rankšluosčiu pašalinkite maisto likučius nuo priedų ir gruzdintuvės vidaus.
Galite plauti priedus šiltame vandenyje naudodami nedidelį ploviklio kiekį ir minkštą 
kempinę. Praskalaukite ir nusausinkite. Taip pat priedus galite plauti indaplovėje.
Nuvalykite išorinį prietaiso paviršių ir vidų šiek tiek šiltu vandeniu sudrėkinta kempine. 
Nusausinkite švaria valymo šluoste.
Nevalykite jokių šio prietaiso dalių plieno šveistukais, šveičiamosiomis valymo 
priemonėmis tirpikliais ir pan.
Laikykite prietaisą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nedėkite ant prietaiso jokių 
daiktų.
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ĮSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada 
nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį 
arba kitą skystį.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jei prietaisas neveikia taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje, perskaitykite toliau 
pateiktą dažnų problemų sąrašą, kad pašalintumėte triktį. Tuo atveju, jei problemos 
sąraše nėra arba jos pašalinti nepavyksta, išjunkite prietaisą, ištraukite jo kištuką 
iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jokiu būdu 
nebandykite taisyti prietaiso patys.

Problema Galima priežastis Sprendimo būdas
Gruzdintuvė 
neveikia

Gruzdintuvė neprijungta prie 
elektros lizdo.

Patikrinkite, ar maitinimo 
kištukas prijungtas prie 
maitinimo lizdo.

Neįjungėte gruzdintuvės, 
nenustatėte gruzdinimo laiko ir 
temperatūros.

Paspauskite mygtuką B13 
norėdami įjungti gruzdintuvę. 
Mygtuku B15 pasirinkite 
vieną iš anksto nustatytų 
programų arba nustatykite 
norimą gruzdinimo laiką 
ir temperatūrą. Tuomet 
paspauskite mygtuką B16 ir 
gruzdintuvė bus paleista.

Turbūt išjungėte gruzdintuvę. 
Jei veikimo metu paspaudžiate 
mygtuką B13, gruzdintuvė 
išsijungs.

Paspauskite mygtuką B13 
norėdami įjungti gruzdintuvę. 
Mygtuku B15 pasirinkite 
vieną iš anksto nustatytų 
programų arba nustatykite 
norimą gruzdinimo laiką 
ir temperatūrą. Tuomet 
paspauskite mygtuką B16 ir 
gruzdintuvė bus paleista.

Durys A3 yra netinkamai 
uždarytos.

Uždarykite dureles, švelniai 
stumkite, kol išgirsite 
spragtelėjimą.

Maistas 
netinkamai 
iškeptas.

Gruzdinimo krepšelis A19 per 
daug pripildytas.

Į gruzdinimo krepšelį įdėkite 
mažesnį maisto kiekį.

Jūs nustatėte per mažą 
temperatūrą.

Padidinkite temperatūrą 
mygtuku B12 ir tęskite 
gruzdinimą.

Maistas 
netinkamai 
iškeptas.

Neįstatėte maisto maišytuvo 
A18 arba jis užstrigęs.

Patikrinkite, ar įstatėte maisto 
maišytuvą A18.
Jei maisto maišytuvas A18 
užstrigęs, išimkite jį ir maistą 
iš gruzdinimo krepšelio, 
tinkamai sumontuokite ir 
vėl įdėkite maistą ir tęskite 
gruzdinimą.

Iškeptas maistas 
nėra traškus.

Naudojote gruzdinamą maistą, 
skirtą gruzdinti tradicinėje 
gruzdintuvėje.

Naudokite gruzdinamą 
maistą, skirtą gruzdinti 
orkaitėje, arba maistą, šiek tiek 
suteptą aliejumi, kad jis būtų 
traškus.

Iš gruzdintuvės 
rūksta balti 
dūmai.

Įdėjote maistą, kuris yra per 
daug riebus, arba per daug 
sutepėte maistą aliejumi.

Jei gruzdinate maistą, kuris 
yra per riebus, riebalai nulašės 
į apačioje esantį priedą, įkais ir 
susidarys balti dūmai. Priedas 
su karštais riebalais taip pat 
gali per daug įkaisti. Tačiau 
tai neturi įtakos gruzdintuvės 
veikimui arba galutiniam 
rezultatui.

Priede, po iškeptų maisto 
produktų, yra maisto likučių 
iš ankstesnio gruzdintuvės 
naudojimo.

Baltus dūmus lemia priede 
likę riebalai. Svarbu kruopščiai 
išvalyti visus priedus.

Šviežios 
gruzdinamos 
bulvytės 
netolygiai 
iškepė.

Pasirinkote netinkamą bulvyčių 
tipą.

Naudokite šviežiais, kietas 
bulvytes.

Netinkamai nuplovėte 
gruzdinamas bulvytes prieš jas 
kepdami.

Prieš kepant būtina kruopščiai 
nuplauti gruzdinamas 
bulvytes ir pašalinti krakmolą 
nuo išorinio paviršiaus.

Gruzdintos 
bulvytės nėra 
traškios.

Šviežių gruzdinamų bulvyčių 
traškumas priklauso nuo 
aliejaus ir vandens kiekio.

Kruopščiai nusausinkite 
gruzdinamas bulvytes prieš 
jas kepdami. Supjaustykite 
mažesniais gabalėliais ir 
pripilkite aliejaus, jei būtina.

Klaidų 
pranešimai

Jei klaidos pranešimas E1 
rodomas ekrane A1, sugedo 
šiluminio jutiklio grandinė.

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą.

Jei klaidos pranešimas E2 
rodomas ekrane A1, įvyko 
šiluminio jutiklio arba 
pagrindinės plokštės grandinės 
trumpasis sujungimas.

Dažniausiai užduodami klausimai
1. Ar galima ruošti negruzdinamus maisto produktus gruzdintuvėje?
 Taip, galite ruošti kepsnius, mėsainius, kepamą mėsą. Daugiau informacijos ieškokite 

„Programų lentelė“.
2. Ar galima virti arba pašildyti sriubą gruzdintuvėje?
 Ne, niekada nevirkite ir nešildykite skysčių gruzdintuvėje.
3. Ar galima bet kada išjungti gruzdintuvę?
 Galite bet kada išjungti gruzdintuvę paspaudę mygtuką B13 arba galite nutraukti 

gruzdinimo procesą atidarę dureles A3.
4. Ką daryti, jei gruzdintuvė staiga išsijungia?
 Ji perkaito ir automatiškai suaktyvins nuo perkaitimo apsaugantį saugiklį. Taip įvykus, 

gruzdinimas automatiškai sustabdomas. Atjunkite gruzdintuvę nuo maitinimo lizdo 
ir leiskite jai visiškai atvėsti. Susisiekite su įgaliotuoju priežiūros centru, kad pakeistų 
apsauginį saugiklį. Jokiomis aplinkybėmis nekeiskite apsauginio saugiklio patys.

5. Ar būtina įkaitinti gruzdintuvę?
 Ne, ruošiant maistą be išankstinio įkaitinimo funkcijos, svarbu pridėti dar 3 minutes 

prie gruzdinimo laiko. Nepaisant to, rekomenduojame, kad visada įkaitintumėte 
gruzdintuvę prieš dėdami maistą.

6. Ar galima plauti gruzdintuvę indaplovėje?
 Indaplovėje galima plauti tik gruzdintuvės priedus. Niekada nedėkite gruzdintuvės į 

indaplovę ir nemerkite į vandenį arba kitą skystį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ....................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis .....................................................................................................................50/60 Hz
Nominali galios įvestis ..............................................................................................................1 800 W
I  apsaugos klasė 
(įkiškite elektros kištuką į tinkamai įžemintą elektros lizdą)

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ 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 punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
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 produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


