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LT  Greitpuodis
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Greitpuodis
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI
 ■ 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. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti 
šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

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

 ■ Šio prietaiso vaikams naudoti negalima. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jį draudžiama naudoti darbuotojų 
valgomuosiuose parduotuvėse, biuruose, žemės ūkiuose, viešbučiuose ar moteliuose, 
arba svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.

 ■ Norėdami išvengti susižalojimo dėl elektros smūgio pavojaus, niekada nemerkite 
greitpuodžio, jo maitinimo laido ir elektros kištuko į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

 ■ Visada atidarykite dangtelį pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje KAIP TINKAMAI 
NAUDOTI DANGTELĮ.

 ■ Niekada nebandykite jėga atidaryti greitpuodžio. Niekada neatidarykite greitpuodžio, 
kol neįsitikinkite, kad jame visiškai neliko slėgio. Žr. naudojimo instrukciją.

 ■ Saugokite elektros kištuką ir lizdą, kad ant jų nepatektų vandens, taip pat, kad 
ant jų neitų iš prietaiso besiveržiantys karšti garai. Jei taip visgi atsitiktų, išjunkite 
elektros lizdo saugiklį, tada kruopščiai nusausinkite elektros lizdą ir kištuką, kad 
vėliau galėtumėte naudotis prietaisu.

 ■ Plaukite tik tuos paviršius, kurie liesis su maistu, atsižvelgdami į šioje naudojimo 
instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Įspėjimas!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Greitpuodžiui veikiant atviri neizoliuoti jo paviršiai labai įkaista; be to, po naudojimo 
jie dar kurį laiką lieka įkaitę. Taip pat ir kaitinimo elementas po naudojimo lieka 
įkaitęs.

 ■ Šį greitpuodį privaloma naudoti tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus 
nurodymus. Perskaitykite ir laikykitės šių instrukcijų.
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 ■ Nenaudokite greitpuodžių jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį.
 ■ Nekeiskite jokių greitpuodžio saugos sistemų, jei tai nenurodyta šioje naudojimo 
instrukcijoje.

 ■ Nepalikite veikiančio greitpuodžio be priežiūros. Ypač būkite atsargūs, kad šalia 
veikiančio greitpuodžio nebūtų vaikų.

 ■ Nedėkite greitpuodžio į karštą orkaitę.
 ■ Nepridėkite į išimamą vidinį puodą produktų daugiau nei iki maksimalios žymos. 
Virdami maisto produktus, kurių tūris virimo proceso metu padidėja, pavyzdžiui, 
ryžius arba dehidruotas daržoves, pripildykite ne daugiau nei pusę vidinio puodo.

 ■ Niekada nenaudokite greitpuodžio maistui kepti. Niekada nenaudokite greitpuodžio 
be vandens. Jis gali būti smarkiai sugadintas.

 ■  Po kiekvieno naudojimo patikrinkite redukcinį vožtuvą ir apsauginį slėginį vožtuvą, 
ar jie neužsikimšę ir švarūs.

 ■ Nenaudokite greitpuodžio su tuščiu išimamu vidiniu puodu. Jis gali būti smarkiai 
sugadintas.

 ■ Naudokite tik atitinkamam modeliui skirtas, iš gamintojo įsigytas atsargines dalis. 
Visada naudokite derančius to paties gamintojo vidinį puodą ir dangtį.

 ■ Šis greitpuodis verda esant slėgiui. Netinkamai naudojantis šiuo greitpuodžiu, galima 
nusiplikyti. Prieš užkaisdami greitpuodį, patikrinkite, ar jis tinkamai uždengtas. Žr. 
skyrių „KAIP TINKAMAI NAUDOTI DANGTĮ“.

 ■ Kai greitpuodyje susidaro slėgis, su juo elkitės itin atsargiai.
 ■ Išvirę makaronų, atsargiai pakratykite greitpuodį prieš jį atidarydami, kad maistas 
neišvirstų lauk.

 ■ Išvirę mėsos su oda, pvz., jaučio liežuvį, kurio tūris verdant padidėja, nepradurkite 
mėsos, jei oda yra išsipūtusi, nes galite nusiplikyti.

 ■ Nelieskite karštų greitpuodžio paviršių. Išjungę aparatą ir atjungę jį nuo elektros 
lizdo, aparatą kelkite ir neškite už dviejų šoninių rankenų. Kad būtų dar saugiau, 
rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.

ELEKTRINIS SAUGUMAS
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
 ■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido.
 ■ Niekada nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, kol jis dar tinkamai nesurinktas.
 ■ Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradėdami jį naudoti.
 ■ Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido kištuko prie maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės.
 ■ Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite laidą nuo elektros 

lizdo, atsargiai traukdami elektros laido kištuką.
 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus 

arba aštrių daiktų.
 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus 

turi atlikti specializuotas techninės priežiūros centras. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.
 ■ Pabaigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

SAUGUMAS NAUDOJANT
 ■ Šis greitpuodis skirtas įvairiems patiekalams, pavyzdžiui, sriuboms, ryžiams, troškiniams, guliašui ir kitokiems patiekalams, kuriuos galima gaminti 

standartiniuose greitpuodžiuose arba troškintuvuose, virti. Nenaudokite jo kitaip nei pagal numatytąją paskirtį.
 ■ Šis greitpuodis skirtas naudoti tik patalpose. Niekada nesinaudokite juo lauke arba pramoninėje aplinkoje.
 ■ Greitpuodį statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nenaudokite greitpuodžio, pastatę jį ant kriauklės indų 

džiovinimo plokštės.
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 ■ Nestatykite greitpuodžio ant stalo krašto, ant nestabilaus, pasvirusio ar nelygaus paviršiaus, ant elektrinės arba dujinės viryklės ir kitų šilumos 
šaltinių arba šalia jų.

 ■ Virdami valgį, nestatykite greitpuodžio tiesiai ant karščiui jautrių stalviršių, pavyzdžiui, akmeninių stalviršių. Tokio tipo stalviršiai yra jautrūs 
netolygiam karščiui: kaitinami viename taške jie gali skilti. Jei šį greitpuodį norite naudoti pastatę jį ant karščiui jautraus stalviršio, po juo padėkite 
pjaustymo lentelę arba panašų karščiui atsparų padėklą.

 ■ Niekada neneškite greitpuodžio už dangčio rankenos – visada neškite už dviejų šoninių rankenų.
 ■ Naudokite tik su šiuo greitpuodžiu pateiktą išimamą vidinį puodą. Niekada nenaudokite jokio kito puodo.
 ■ Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino išimamo vidinio puodo. Sugadintą vidinį puodą privaloma pakeisti nauju originaliu puodu.
 ■ Dėdami išimamą vidinį puodą į įmontuotą išorinį puodą, patikrinkite, ar įmontuoto išorinio puodo išorė ir vidus yra visiškai švarūs ir sausi. Norint, kad 

įmontuotas išorinis puodas nebūtų sugadintas, ant įmontuoto išorinio puodo ir kaitinimo elemento neturi būti pridžiuvusių maisto likučių ir pan.
 ■ Nesinaudokite greitpuodžiu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip 

pažeistas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
 ■ Jungdami greitpuodį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar išimamas vidinis puodas yra tinkamai įdėtas į įmontuotą išorinį puodą, ar į jį pripilta vandens 

bei pridėta maisto produktų ir ar jis yra tinkamai uždengtas dangčiu.
 ■ Nejunkite greitpuodžio prie elektros lizdo ir neįjunkite jo, jei išimamas vidinis puodas neįdėtas į įmontuotą išorinį puodą.

Įspėjimas!
Nepilkite vandens ir nedėkite jokio maisto tiesiai į  įmontuotą išorinį puodą. Maisto produktai dedami ir vanduo pilamas tik 
į išimamą vidinį puodą.

 ■ Naudokite šį greitpuodį tik su pateiktais originaliais priedais.

Dėmesio!
Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

 ■ Naudojantis greitpuodžiu, dangtis privalo būti uždengtas ir tinkamai užfiksuotas. Nedėkite ant dangčio jokių daiktų.
 ■ Naudojant greitpuodį, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. 
 ■ Nenaudokite greitpuodžio šalia karščiui jautrių medžiagų. Neuždenkite greitpuodžio arba jo ventiliacijos angų.
 ■ Patikrinkite, ar pro slėgio reguliavimo vožtuvą veržiasi garų srautas, o apsauginis plūdinis vožtuvas nėra nukreiptas tiesiai į karščiui jautrias 

medžiagas arba į jus ar kitus žmones. Karšti garai gali smarkiai nuplikyti.
 ■ Naudodami šilumos palaikymo funkciją nepalikite išimamame vidiniame puode jokių šaukštų, samčių ir kitokių virtuvės reikmenų.
 ■ Pabaigę gaminti, tvarkydami greitpuodį, būkite labai atsargūs, kad neprisiliestumėte prie išorinio greitpuodžio korpuso paviršiaus arba kitų 

greitpuodžio dalių, nes jos vis dar gali būti labai karštos.
 ■ Nelieskite karštų greitpuodžio paviršių. Išjungę aparatą ir atjungę jį nuo elektros lizdo, aparatą kelkite ir neškite už šoninių rankenų. Kad būtų 

dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
 ■ Pabaigę gaminti, išimdami vidinį puodą, naudokite virtuvines pirštines.
 ■ Vanduo nuo dangčio privalo lašėti tik į išimamą vidinį puodą; jis neturi lašėti į įmontuotą išorinį puodą.
 ■ Nedėkite įkaitusio dangčio ant karščiui jautrių paviršių.
 ■ Palikdami greitpuodį be priežiūros, išimdami vidinį puodą, garinimo įdėklą arba metalinį trikojį, valydami, atlikdami techninę priežiūrą arba 

perstatydami prietaisą į kitą vietą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Niekada neperstatinėkite veikiančio greitpuodžio.
 ■ Nešant karšto maisto arba skysčių pilną greitpuodį reikia būti nepaprastai atsargiems.
 ■ Išimdami vidinį puodą, taip pat valydami, visada palaukite, kol greitpuodis atvės.
 ■ Po kiekvieno naudojimo reguliariai nuvalykite greitpuodį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių greitpuodžio 

techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius, skyriuje „Valymas ir priežiūra“ nurodytus valymo darbus.
 ■ Naudokite medinius, silikoninius arba plastikinius virtuvės reikmenis, kad nesubraižytumėte nesvylančios išimamo vidinio puodo dangos.
 ■ Jokios šio greitpuodžio dalies negalima plauti indaplovėje, išskyrus išimamą vidinį dubenį.
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PRIETAISO APRAŠYMAS
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LT Greitpuodis
Naudotojo 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. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.

 ■ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nepatikrinsite visų jo dalių. 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.

GREITPUODŽIO APRAŠAS
A1 Dangtis
A2 Mechaninis garo išleidimo mygtukas
A3 Dangčio laikiklis
A4 Užrakinto dangčio simbolis
A5 Su greitpuodžio korpusu sulygiuoto dangčio simbolis
A5 Atrakinto dangčio simbolis
A7 Garų išleidimo vožtuvas
A8 Apsauginio plūdinio vožtuvo anga
A9 Dangčio sandariklis
A10 Temperatūros jutiklis 
A11 Apsauginis plūdinis vožtuvas
 Temperatūrai greitpuodyje pasiekus tam tikrą lygį, garai įstums 

vožtuvą į dangtyje esančią angą. Bus suaktyvintas mechanizmas, 
kuris užfiksuos dangtį ir neleis jam atsidaryti.

A12 Slėgio vožtuvo dangtelis
 Apsaugo vožtuvą, kad jis nebūtų suteptas maistu.
A13 Sandariklio laikiklis

A14 Išimamas vidinis puodas
A15 Vandens kondensato talpykla
A16 Su dangčiu sulygiuoto greitpuodžio korpuso simbolis
A17 Valdymo skydelis su ekranu
A18 Pagrindinis blokas su kojelėmis
A19 Įmontuotas išorinis puodas
A20 Rankena
A21 Greitpuodžio korpusas
A22 Greitpuodžio lizdas
A23 Kaitvietė (įmontuoto išorinio puodo viduje)
A24 Temperatūros jutiklis (įmontuoto išorinio puodo viduje)
 Jis stebi vidinę temperatūrą ir pagal ją automatiškai reguliuoja 

kaitinimo intensyvumą.
A25 Maitinimo laidas
A26 Šaukštas
A27 Matavimo indelis
A28 Samtis

B1 Ekranas
B2 Atidėto maisto gaminimo indikatorius
B3 Laiko indikatorius 
B4 Slėgio indikatorius
B5 Maisto gaminimo programų meniu, kairioji dalis
B6 Programų pasirinkimo / parametrų nustatymo rankenėlė
B27 Mygtukas „Time“ (Laikas)
 Norimai maisto gaminimo trukmei nustatyti.
B8 Neautomatinio maisto gaminimo atgalinės laiko atskaitos 

indikatorius
B9 Temperatūros indikatorius 

B10 Užrakinto dangčio indikatorius
B11 Temperatūros indikatorius
B12 Mygtukas „Temp/Pressure“ (Temperatūra / slėgis)
 Maisto gaminimo temperatūrai arba maisto gaminimo slėgiui 

nustatyti. 
B13 Maisto gaminimo programų meniu, dešinioji dalis
B16 Mygtukas „Preset“ (Programuoti) 
 Naudojama maisto gaminimo laiko atidėjimo funkcijai įjungti.
B15 Mygtukas „Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)
 Maisto gaminimo procesui pradėti / paskutiniam atliktam veiksmui 

atšaukti

C1 Vožtuvo padėtis maistui gaminti
 Šioje padėtyje greitpuodis išleidžia reikiamą kiekį garų

C2 Vožtuvo padėtis garams išleisti
 Šioje padėtyje garai išleidžiami be perstojo

D1 Slėgio vožtuvo vidinė dalis D2 Slėgio vožtuvo išorinė dalis

E1 Plūdinio vožtuvo sandarinimo gaubtelis

NAUDOJIMO PASKIRTIS 
 ■ Elektrinis greitpuodis skirtas patiekalams dideliame slėgyje gaminti, daugiau nei perpus sutrumpinant maisto gaminimo trukmę ir tuo pat metu 

išsaugant gaminamo patiekalo skonį bei aromatą. 
 ■ Šis greitpuodis skirtas įvairiems patiekalams, pavyzdžiui, sriuboms, ryžiams, troškiniams, guliašui ir kitokiems patiekalams, kuriuos galima 

gaminti standartiniuose greitpuodžiuose arba troškintuvuose, virti. Jame taip pat galima virti neišmirkytus ankštinius (pupas, avinžirnius ir 
pan.) ir sveikesnius patiekalus.

 ■ Greitpuodį galima naudoti automatiniu režimu, pasirenkant vieną iš suprogramuotų programų, neatliekant jokių papildomų nustatymų, arba 
neautomatiniu režimu, kai maisto gaminimo parametrus privaloma pasirinkti pagal savo nuožiūrą ir patirtį.

 ■ Dar viena greitpuodžio funkcija – atidėtas maisto gaminimas; greitpuodis taip pat turi automatiškai nustatomą pagaminto maisto šilumos 
palaikymo funkciją arba, jame galima gaminti maistą neuždengus dangčio.

Dėmesio!
Šio prietaiso negalima valdyti išorinio laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo sistema.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Nuimkite dangtį A1, kaip aprašyta skyriuje KAIP NUIMTI DANGTĮ NUO ŠALTO GREITPUODŽIO. Išimkite vidinį puodą A14 ir, kartu su priedais A26 

ir A28, kruopščiai išplaukite šiltame vandenyje su trupučiu indų ploviklio. Nuskalaukite visas šias dalis švariu vandeniu ir sausai nušluostykite. 
Vidinį puodą ir priedus taip pat galima plauti indaplovėje.
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 ■ Iššluostykite įmontuoto išorinio puodo A19 vidų drėgna minkšta šluoste, paskui nusausinkite jį švaria sausa šluoste.

KAIP TINKAMAI NAUDOTI DANGTĮ

KAIP NUIMTI DANGTĮ NUO ŠALTO GREITPUODŽIO
 ■ Paimkite dangtį A1 už rankenėlės A3 ir iki galo sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kad ji būtų atlaisvinta. Jei prijungsite greitpuodį prie elektros 

tinklo, ekrane pasirodys „OPEN“ (Atidaryti). 
 ■ Nukelkite dangtį ir padėkite jį į šalį. Prijungus greitpuodį prie elektros tinklo, ekrane bus rodomi keturi brūkšniai.

KAIP NUIMTI DANGTĮ GAMINANT MAISTĄ IR PABAIGUS GAMINTI
 ■ Gaminant maistą ir pabaigus jį gaminti, dangtį galima atidengti tik po to, kai iš greitpuodžio išeis visi garai. Jei dangčio nuimti neįmanoma, 

reiškia greitpuodyje vis dar yra garų, kurių temperatūra kelia pavojų nusideginti. Tokiu atveju palaikykite nuspaudę mygtuką A2 arba pasukite 
garų išleidimo vožtuvą į padėtį . Garai nuolat veršis pro vožtuvą. Vos tik jie visi išeis, dangtį galima bus atidaryti.

Įspėjimas!
Išleisdami garus, nesiartinkite prie išeinančių garų, kad nenusiplikytumėte. Niekada nelaikykite delnų, rankų ar veido šalia vožtuvo 
A7, kai pro jį išleidžiami garai.

Dėmesio!
Virdami tam tikrą maistą, pavyzdžiui, košę ar valgomuosius jūrų dumblius, niekada neišleiskite garų paspausdami mygtuką A2 – 
vietoj to palaukite, kol greitpuodis automatiškai išleis slėgį.

 ■ Išėjus visiems garams, pirmiausiai vizualiai patikrinkite apsauginio plūdinio vožtuvo A11 padėtį; žr. skyrių „APSAUGINIO PLŪDINIO VOŽTUVO 
VEIKIMAS“. Jei vožtuvas išsikiša iš dangčio – greitpuodyje vis dar susidaręs slėgis. Palaukite, kol vožtuvas pats nusileis į angą ir tik tada atidarykite 
ir nuimkite dangtį. 

Įspėjimas!
Jei vožtuvas A11 yra iškilęs iš dangčio angos, niekada nekelkite greitpuodžio ir nenešiokite jo – palaukite, kol vožtuvas pats 
savaime nusileis.
Niekada neatidarykite dangčio jėga!

KAIP UŽDARYTI DANGTĮ
 ■ Prieš uždengdami dangtį A1, pirmiausiai patikrinkite:

 – ar sandariklis A8 tinkamai įtaisytas dangčio apatinėje pusėje esančiame laikiklyje A13. 
 -  ar slėgio vožtuvo dangtelis A12 tinkamai sumontuotas ir švarus. Jei dangtelis nešvarus, būtinai jį išplaukite.
 ■ Paimkite dangtį už rankenėlės A3, dėkite jį horizontaliai ant greitpuodžio viršaus ir tuo pat metu iki galo jį sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad 

sulygiavimo simbolių A5 ir A16 rodyklės būtų nukreiptos viena į kitą. Tinkamai uždarius dangtį, pasigirsta spragtelėjimas. Prijungus greitpuodį 
prie elektros tinklo, ekrane bus rodomi keturi brūkšniai.

Dėmesio!
Niekada neuždarykite dangčio per didele jėga!

APSAUGINIO PLŪDINIO VOŽTUVO VEIKIMAS
 ■ Maisto gaminimo metu, temperatūrai greitpuodyje pasiekus tam tikrą lygį garai išstums apsauginį plūdinį vožtuvą A11 iš dangtyje A8 esančios 

angos. Bus suaktyvintas mechanizmas, kuris užfiksuos dangtį ir neleis jam atsidaryti. Taigi, vožtuvas yra apsauginis mechanizmas, kuris neleidžia 
dangčiui atsidaryti gaminant maistą, taip pat tai – vizualus indikatorius, parodantis, kad uždarytame greitpuodyje susidarė slėgis.

 ■ Prieš atidarydami ir nuimdami dangtį, pirma visada vizualiai patikrinkite vožtuvo A11 padėtį. Jei vožtuvas išsikiša iš dangčio – greitpuodyje vis 
dar susidaręs slėgis. Palaukite, kol vožtuvas pats nusileis į angą ir tik tada atidarykite ir nuimkite dangtį.

Pastaba.
Jei išjungus greitpuodį ir praėjus daug laiko (pavyzdžiui vienai valandai ar ilgiau), išėjus garams ir išoriniam greitpuodžio paviršiui atvėsus 
apsauginis plūdinis vožtuvas A11 atgal į dangčio angą nenusileidžia, gali būti, kad vožtuvas užstrigo, pvz., jį užstrigdė maistas arba 
vožtuvas su maistu prilipo prie dangčio. Jei taip atsitiktų, atsargiai nuimkite dangtį – taip pat, kaip nuo šalto greitpuodžio. Atidarydami 
dangtį, imkitės atsargumo priemonių: atsistokite taip, kad nenusiplikytumėte.

KITOS GREITPUODŽIO SAUGOS PRIEMONĖS
 ■ Vos tik slėgis viršija tam tikrą vertę, greitpuodis automatiškai išleidžia garus pro vožtuvą. Tuo pat metu dangtelis apsaugo vožtuvą, kad jo 

nesuteptų maistas.
 ■ Jei greitpuodyje susidarys aukštas, naudotojui nesaugus slėgis, dangčio atidaryti bus neįmanoma.
 ■ Jei dangtis bus uždengtas netinkamai, greitpuodis neleis pradėti maisto gaminimo proceso.
 ■ Jei nebus įdėtas išimamas vidinis puodas, maisto gaminimo proceso pradėti bus neįmanoma.
 ■ Temperatūros jutiklis A24 seka greitpuodžio viduje esančią temperatūrą ir automatiškai ją reguliuoja maisto gaminimo proceso metu. Jei dėl 

kokių nors priežasčių greitpuodžio viduje esanti temperatūra viršys tam tikrą nustatytą ribą, greitpuodis automatiškai atjungs el. energijos 
tiekimą ir neleis toliau gaminti.

 ■ El. tinkle įvykusio viršįtampio atveju saugiklis atjungs el. grandinę ir taip apsaugos greitpuodžio elektros sistemą nuo pažeidimo.
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KAIP PASIRUOŠTI GAMINTI MAISTĄ
 ■ Pastatykite greitpuodį ant lygaus tvirto paviršiaus. Nestatykite greitpuodžio ant metalinių padėklų. 
 ■ Nuimkite dangtį, kaip aprašyta skyriuje KAIP TINKAMAI NAUDOTI DANGTĮ.
 ■ Įsitikinkite, ar įmontuoto išorinio puodo A19 vidus, įskaitant kaitvietę A23, yra švarus ir jame nėra jokių maisto likučių.
 ■ Dėkite išimamą puodą A14 į įmontuotą išorinį puodą ir atsargiai pasukiokite jį į abi puses, kad įsitikintumėte, ar jis padėtas ant kaitvietės. 
 ■ Sudėkite maisto produktus ir, jei reikia, įpilkite vandens į išimamą puodą: visas turinys neturi viršyti puodo vidinėje pusėje pažymėtos MAX 

(maks.) žymos. Siekiant užtikrinti, kad puodas tinkamai veiktų ir nebūtų sugadintas, jis privalo būti užpildytas bent iki apatinės skalės žymos. Jei 
netyčia suteptumėte išorinės įmontuoto išorinio puodo A19 arba vidinio puodo A14 dalis ar kraštus, kruopščiai juos nuvalykite.

 ■ Uždarykite dangtį, kaip aprašyta skyriuje KAIP TINKAMAI UŽDARYTI DANGTĮ.

KAIP ĮJUNGTI GREITPUODĮ
 ■ Iki galo įkiškite maitinimo kabelio kištuką A25 į greitpuodžio šone esantį lizdą A22. Prijunkite elektros laido kištuką prie elektros lizdo. Greitpuodis 

supypsės ir pradės veikti budėjimo režimu.

BUDĖJIMO REŽIMAS
 ■ Budėjimo režimas reiškia, kad greitpuodis yra paruoštas naudoti. Jei dangtis užrakintas, ekrane bus rodomi keturi brūkšniai. Jei dangtis atrakintas, 

ekrane bus rodomas pranešimas „OPEN“ (Atidaryti).
 ■ Nustatykite greitpuodį veikti budėjimo režimu, prijungdami jį prie elektros tinklo lizdo arba, greitpuodžiui veikiant, paspausdami mygtuką B15 

(„Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)).

MAISTO GAMINIMAS

Dėmesio!
Prieš pradėdami gaminti ir gamindami maistą, visada patikrinkite, ar garų išleidimo vožtuvas A7 nėra uždengtas, pvz., virtuviniu 
rankšluostėliu. 

TRUMPA GREITPUODŽIO VALDIKLIŲ APŽVALGA
 ■ Sukdami reguliavimo rankenėlę B6, pasirinkite maisto gaminimo programą.
 ■ Pakeiskite maisto gaminimo parametrus savo nuožiūra, spausdami atitinkamus mygtukus ir sukdami reguliavimo rankenėlę, – arba palikite 

numatytuosius, suprogramuotuosius parametrus. 
 ■ Paleiskite maisto gaminimo procesą, paspausdami mygtuką B15 („Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)).
 ■ Maisto gaminimo procesą galite atšaukti arba patys nustatyti maisto gaminimo vertes, ilgiau nei 2 sekundes palaikydami nuspaudę mygtuką 

B15 („Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)).
 ■ Kai greitpuodis baigs gaminti maistą, jis automatiškai pradės veikti šilumos palaikymo režimu. Vienintelė išimtis – programos  (kepti) ir  

(jogurtas), kurioms pasibaigus greitpuodis veiks budėjimo režimu.

GARŲ IŠLEIDIMO VOŽTUVO PADĖTIES NUSTATYMAS MAISTO GAMINIMO PROCESO METU
 ■ Prieš paleisdami maisto gaminimo procesą, pasukite garų išleidimo vožtuvą A7 į maisto gaminimo padėtį C1. Greitpuodis automatiškai 

kontroliuos garų išleidimą.
 ■ Jei iš greitpuodžio norite išleisti visus garus, pvz., norėdami atidaryti dangtį, pasukite vožtuvą į garų išleidimo padėtį C2. Greitpuodis pradės 

be perstojo išleidinėti garus.

Įspėjimas!
Išleisdami garus, nesiartinkite prie išeinančių garų, kad nenusiplikytumėte. Niekada nelaikykite delnų, rankų ar veido šalia slėgio 
reguliavimo vožtuvo, kai pro jį išleidžiami garai.

AUTOMATINIS MAISTO GAMINIMAS NAUDOJANT IŠ ANKSTO NUSTATYTAS PROGRAMAS
 ■ Šiame elektriniame greitpuodyje yra 10 išmaniųjų maisto gaminimo programų. Kiekviena iš jų turi jai nustatytą maisto gaminimo trukmę, 

temperatūrą ir slėgio lygį, kad galėtumėte lengvai pasiekti geriausių rezultatų.

Programų apžvalga:

PROGRAMA

TRUKMĖ TEMPERATŪRA SLĖGIS MAISTO GAMINIMO 
LAIKO ATIDĖJIMAS Šilumos 

palaiky-
masNumatytoji 

vertė

Neautoma-
tinis nusta-

tymas

Numatytoji 
vertė

Neautoma-
tinis nusta-

tymas

Numatytoji 
vertė

Neautoma-
tinis nusta-

tymas

Numatytoji 
vertė

Neautoma-
tinis nusta-

tymas

Kepimas 00:30 00:10–0:30 160 °C 100–180 °C --- Negalima --- Negalima Ne

Gaminimas 
garuose 00:20 00:01-2:00 --- Negalima 3 segmentai 1–7  

segmentai 02:00 00:10–24:00 Yra

Pyragas 00:40 00:01–2:00 140 °C 100–140 °C --- Negalima --- Negalima Yra

Lėtas kepimas 04:00 00:30–20:00 95 °C 45–95 °C --- Negalima 02:00 00:10–24:00 Yra

Neautomatinis 
režimas 00:30 00:01–2:00 140 °C 30–140 °C 4 segmentai 1–7  

segmentai 02:00 00:10–24:00 Yra

Mėsa 00:30 00:01–2:00 --- Negalima 5 segmentai 1–7  
segmentai 02:00 00:10–24:00 Yra
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Paukštiena 00:20 00:01–2:00 --- Negalima 7 segmentai 1–7  
segmentai 02:00 00:10–24:00 Yra

Šparaginės 
pupelės 00:35 00:01–2:00 --- Negalima 7 segmentai 1–7  

segmentai 02:00 00:10–24:00 Yra

Ryžiai --- Negalima --- Negalima 7 segmentai 1–7  
segmentai 02:00 00:10–24:00 Yra

Jogurtas 06:00 02:00–10:00 --- Negalima --- Negalima --- Negalima Ne

Pastaba.
Maisto gaminimo trukmė nurodyta be automatinio įkaitinimo laiko, kuris visada yra skirtingas, atsižvelgiant į maisto produktų, sudėtų 
į greitpuodį, tipo ir kiekio.

 ■ Atskiras programas įjunkite sukdami programų pasirinkimo ratuką B6. Jei norite pasirinkti iš kairiojo programų meniu B5, ratuką sukite prieš 
laikrodžio rodyklę, jei iš dešiniojo meniu B13 – pagal laikrodžio rodyklę. Įjungus atskirą programą, pasigirsta garso signalas, mirksi atitinkamos 
programos simbolis ir ekrane rodomos iš anksto nustatytos maisto gaminimo vertės.

 ■ Pasirinkę programą, paspauskite mygtuką B15 („Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)). Greitpuodis 3 kartus supypsės ir maisto gaminimo procesas 
bus pradėtas.

 ■ Pirmiausiai greitpuodis automatiškai įkaista iki reikiamos temperatūros ir pasiekia reikiamą slėgį – apie tai praneša ekrane rodomas brūkšninis 
keturkampis. Pasiekus tinkamą temperatūrą, ekrane užsidega atgalinės atskaitos indikatorius B8 ir paleidžiama faktinė maisto gaminimo 
programa, kuriai veikiant ekrane rodoma galinė laiko atskaita. 

Pastaba.
Maisto gaminimo procesą galite bet kuriuo metu atšaukti, ilgiau nei 2 sekundes palaikydami nuspaudę mygtuką B15 („Start/Cancel“ 
(Pradėti / atšaukti)). 

 ■ Kai laikmatis pasieks nulį, maisto gaminimo procesas bus baigtas. Greitpuodis 10 kartų supypsės ir pradės veikti šilumos palaikymo režimu. 
Greitpuodis pradės veikti budėjimo režimu tik naudojant programas  (kepti) ir  (jogurtas). Programa bus baigta.

KAIP NUSTATYTI MAISTO GAMINIMO PROGRAMAS
 ■ Pasirinktus bet kokią programą galima savo nuožiūra ir pagal savo patirtį pakeisti tam tikrus arba visus suprogramuotus maisto gaminimo 

parametrus. Parametrai išvardyti programų apžvalgos lentelėje.
 ■ Parametrus galite bet kuriuo metu nustatyti, ilgiau nei 2 sekundes palaikydami nuspaudę mygtuką B15 („Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)).
 ■ Nustatę parametrus, paleiskite maisto gaminimo procesą, paspausdami mygtuką B15 („Start“ (Pradėti)). Maisto gaminimo procesas veiks tokiu 

pat būdu kaip ir naudojant automatinio maisto gaminimo funkciją.

Trukmės reguliavimas
 ■ Pasirinkite programą, kurios trukmę galima reguliuoti, ir paspauskite mygtuką B7 („Time“ (Laikas)). Sukdami valdymo rankenėlę B6 nustatykite 

reikiamą laiką. 

Temperatūros reguliavimas
 ■ Pasirinkite programą, kurios temperatūrą galima reguliuoti, ir paspauskite mygtuką B12 („Temp/Pressure“ (Temperatūra / slėgis)). Sukdami 

valdymo rankenėlę B6 nustatykite reikiamą temperatūrą.

Slėgio reguliavimas
 ■ Pasirinkite programą, kurios temperatūrą galima reguliuoti, ir paspauskite mygtuką B12 („Temp/Pressure“ (Temperatūra / slėgis)). Jei galima 

reguliuoti ir programos temperatūrą, ir slėgį, būtina du kartus paspausti mygtuką, kad būtų suaktyvinta slėgio nuostata. Sukdami valdymo 
rankenėlę B6 nustatykite reikiamą slėgį.

MECHANINIS MAISTO GAMINIMAS
 ■ Visus elektrinio greitpuodžio maisto gaminimo parametrus taip pat galima keisti pagal receptus, maisto produktų kiekį ir asmeninį skonį. Galite 

nustatyti laiką, temperatūrą ir slėgį; žr. programų apžvalgos lentelę.
 ■ Pasukite valdymo rankenėlę B6 ties programa . Ekrane bus rodomos numatytosios vertės – 0:30 trukmė ir 140 °C temperatūra.
 ■ Sureguliuokite maisto gaminimo parametrus, kaip nurodyta pirmiau esančiame skyriuje KAIP NUSTATYTI MAISTO GAMINIMO PROGRAMAS.
 ■ Nustatę parametrus, paleiskite maisto gaminimo procesą, paspausdami mygtuką B15 („Start“ (Pradėti)). Maisto gaminimo procesas veiks tokiu 

pat būdu kaip ir naudojant automatinio maisto gaminimo funkciją.

Dėmesio!
Naudodami savo pačių nustatytas nuostatas ir gamindami be dangčio, nepripildykite vidinio puodo A14 iki MAX (maks.(žymos) 
ir jokiais būdais nepalikite greitpuodžio be priežiūros.
Niekada nenaudokite kito puodo dangčio – visada naudokite tik pateiktąjį dangtį ir priedus.

MAISTO GAMINIMAS NEUŽDENGUS DANGČIO
 ■ Atrakinkite ir nuimkite dangtį, kaip aprašyta skyriuje KAIP NUIMTI DANGTĮ NUO ŠALTO GREITPUODŽIO.
 ■ Sukdami reguliavimo rankenėlę B6, pasirinkite maisto gaminimo programą.
 ■ Jei reikia, sureguliuokite programos parametrus, kaip aprašyta skyriuje KAIP NUSTATYTI MAISTO GAMINIMO PROGRAMAS.
 ■ Paspauskite mygtuką B15 („Start“ (Pradėti)). Maisto gaminimo procesas bus pradėtas net ir neuždengus dangčio.

MAISTO GAMINIMO LAIKO ATIDĖJIMO FUNKCIJA
 ■ Maisto gaminimo laiko atidėjimo funkcija leidžia pradėti gaminti maistą pasirinktu metu. Minimali laiko atidėjimo trukmė yra 10 minučių, 

o maksimali – 24 valandos.
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Pastaba.
Ši funkcija neveikia programoms  (kepti) ir   (jogurtas). 

 ■ Pasirinkite maisto gaminimo programą ir paspauskite mygtuką B14 („Preset“ (Programuoti)). Pradės mirksėti minučių indikatorius. Pasukite 
rankenėlę B6, jei norite atidėti maisto gaminimo pradžios laiką. 

 ■ Paleiskite atgalinę laiko atskaitą paspausdami mygtuką B15 („Start“ (Pradėti)). Užsidegs indikatorius B2. Vos tik nustatytas laikas baigsis, 
greitpuodis pradės gaminti maistą.

ŠILUMOS PALAIKYMO FUNKCIJA
 ■ Šilumos palaikymo funkcija palaikys maistą šiltą (iki iš anksto nustatytos temperatūros) iki 24 valandų.
 ■ Funkcija automatiškai pasileis po kiekvienos programos, išskyrus programas  (kepti) ir   (jogurtas). Ekrane bus rodomas laikas 0H ir laikmatis 

pradės skaičiuoti laiką. Ekrane laikas bus rodomos tik valandomis.
 ■ Funkciją galite bet kuriuo metu atšaukti, ilgiau nei 2 sekundes palaikydami nuspaudę mygtuką B15 („Start/Cancel“ (Pradėti / atšaukti)).

KAIP IŠJUNGTI GREITPUODĮ
 ■ Norėdami visiškai išjungti greitpuodį, atjunkite jo maitinimo kabelio kištuką A25 nuo elektros lizdo.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dėmesio!
Jokios šio greitpuodžio dalies negalima plauti indaplovėje, išskyrus išimamą vidinį puodą A14 ir priedus A26–A28.
Greitpuodžio korpuso A21 negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu. Nepurkškite ant greitpuodžio bloko arba maitinimo 
laido vandens ar kitokio skysčio, nemerkite jo į vandenį ar kitokį skystį.

Dėmesio!
Niekada nenaudokite chemikalų, prikaistuvių šveitiklių, plieno vatos ar šveičiamųjų valymo priemonių greitpuodžio korpuso A21 
išorei ar vidinio puodo A19 vidui valyti, nes galite pažeisti greitpuodžio korpuso arba vidinio puodo paviršių.

 ■ Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, visada atjunkite greitpuodžio maitinimo kabelį A25 nuo elektros lizdo ir ištraukite jį iš 
greitpuodžio lizdo. Palaukite, kol greitpuodis visiškai atvės, tada nuimkite dangtį A1 nuo vidinio puodo A14.

IŠIMAMAS VIDINIS PUODAS IR PRIEDAI
 ■ Išplaukite išimamą vidinį puodą karštame vandenyje su indų plovikliu, išskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. Jei norite atmirkyti 

prikepusius maisto likučius, pamirkykite vidinį puodą 20–30 minučių karštame vandenyje, įpylę indų ploviklio. Tuomet maisto likučius lengvai 
pašalinsite minkštu indų plovimo šepetėliu. Puodą taip pat galima plauti indaplovėje. 

Pastaba.
Naudojantis prietaisu, išimamo vidinio puodo spalva gali pakisti. Tai normalu ir niekaip nepakeičia paviršiaus savybių.

 ■ Išplaukite priedus A26–A28 karštame vandenyje su indų plovikliu, išskalaukite juos švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. Šia dalis taip 
pat galima plauti indaplovėje.

GREITPUODŽIO KORPUSAS IR ĮMONTUOTAS IŠORINIS PUODAS
 ■ Kaskart pabaigę gaminti valgį, nuvalykite kondensatą ir nešvarumus nuo greitpuodžio kraštų ir įrengto išorinio puodo.
 ■ Nuvalykite greitpuodžio korpuso išorinį paviršių minkšta drėgna šluoste, paskui sausai nušluostykite sausa šluoste. 
 ■ Iššluostykite įmontuoto išorinio puodo vidų drėgna minkšta šluoste, paskui nusausinkite jį švaria sausa šluoste.
 ■ Nuvalykite ekraną šiltu vandeniu sudrėkinta švaria kempine. Sausa kempinė arba valymo priemonės gali subraižyti paviršių.
 ■ Patraukite kondensato talpyklą A15 žemyn ir išimkite ją, tada išpilkite iš jos vandenį. Po to išplaukite ją šiltu vandeniu, sausai nušluostykite ir 

vėl įdėkite atgal.

DANGTIS
 ■ Nuvalykite abi dangčio puses minkšta drėgna šluoste. Maisto likučius galite pašalinti minkštu šepetėliu. Sausai nušluostykite dangtį. Plaudami 

būkite atsargūs, kad nesugadintumėte vožtuvų A11 ir A12 bei tarpiklio A9.

DANGČIO TARPIKLIS
 ■ Atsargiai atlaisvinkite tarpiklį A9 išilgai perimetro ir išimkite jį iš laikiklio A13. Tarpiklį atsargiai išplaukite šiltame vandenyje naudodami nedidelį 

kiekį indų ploviklio. Tuomet nuskalaukite juos švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. Atsargiai įdėkite tarpiklį, įtaisydami jį atgal į laikiklį.
 ■ Jei tarpiklis nusidėvėtų arba būtų sugadintas, pakeiskite jį nauju to paties tipo tarpikliu.

SLĖGIO REGULIAVIMO VOŽTUVAS
 ■ Atsargiai nuimkite slėgio vožtuvo gaubtelį A12 iš dangčio apačios; žr. D pav. Jei gaubtelio ranka nuimti nepavyktų, atsargiai atlaisvinkite jį tinkamu 

atsuktuvu plokščiu galu. Išplaukite gaubtelį karštame vandenyje su indų plovikliu, išskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. 
 ■ Drėgna šluoste arba minkštu šepetėliu išvalykite vidinę slėgio vožtuvo dalį D1, paskui nusausinkite jį šluoste. Tada vėl užspauskite gaubtelį ant 

vožtuvo.
 ■ Atsargiai ištraukite garų išleidimo vožtuvą A7 iš išorinės dangčio pusės. Išplaukite vožtuvą, nuskalaukite ir sausai nušluostykite.
 ■ Drėgna šluoste arba minkštu šepetėliu išvalykite išorinę slėgio vožtuvo dalį D2, paskui nusausinkite jį šluoste. Tada vėl užspauskite gaubtelį 

ant vožtuvo.
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APSAUGINIS PLŪDINIS VOŽTUVAS
 ■ Iš vidinės dangčio pusės atsargiai nuimkite apsauginio plūdinio vožtuvo A11 gaubtelį E1. Išimkite vožtuvą iš dangčio angos. Išplaukite gaubtelį 

ir vožtuvą karštame vandenyje su indų plovikliu, išskalaukite juos švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
 ■ Iš dangčio apačios įdėkite vožtuvą į dangtyje esančią angą ir uždėkite ant vožtuvo gaubtelį.

Dėmesio!
Niekada nenaudokite greitpuodžio be apsauginio plūdinio vožtuvo gaubtelio arba, jei gaubtelis yra pažeistas.

Dėmesio!
Prieš prijungdami maitinimo kabelį prie elektros lizdo bei prie greitpuodžio ir prieš vėl įjungdami greitpuodį, palaukite, kol visi 
paviršiai visiškai atvės.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS TAISYMO BŪDAS

Nepavyksta įjungti greitpuodžio. Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo. Patikrinkite, ar maitinimo kabelio kištukas prijungtas 
prie elektros tinklo lizdo.

Nepavyksta uždaryti dangčio. Netinkamai įtaisytas dangčio sandariklis. Patikrinkite, ar sandariklis tinkamai įtaisytas.

Nepavyksta atidaryti dangčio. Greitpuodyje vis dar susidaręs slėgis.
Išleiskite slėgį iš greitpuodžio, pasukdami garų 
išleidimo vožtuvą į garų išleidimo padėtį, arba 
išleiskite garus patys, spausdami mygtuką A2.

Visiškai išleidus slėgį, nepavyksta 
atidaryti dangčio. Apsauginis plūdinis vožtuvas vis dar pakilęs. Nuleiskite vožtuvą naudodami tinkamą įrankį (pvz., 

iešmą).

Pro greitpuodžio kraštus išeina 
didelis kiekis garų.

Netinkamai uždengtas dangtis. Patikrinkite, ar sandariklis tinkamai įtaisytas dangtyje.
Netinkamai įdėtas dangčio sandariklis arba jis 
nešvarus.

Tinkamai įtaisykite sandariklį į dangtį arba išplaukite 
jį.

Dangčio sandariklis nusidėvėjęs arba deformuotas Pakeiskite sugadintą tarpiklį tos pačios rūšies nauju 
tarpikliu.

Dangtis sugadintas arba deformuotas (pvz., jis 
buvo nukritęs ant grindų). Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Pro apsauginį plūdinį vožtuvą 
veržiasi didelis kiekis garų.

Dangčio sandariklis nešvarus. Išimkite tarpiklį iš dangčio ir išplaukite jį.

Dangčio sandariklis nusidėvėjęs arba deformuotas Pakeiskite sugadintą tarpiklį tos pačios rūšies nauju 
tarpikliu.

Pro garų išleidimo vožtuvą nuolat 
veržiasi garai, net tada, kai vožtuvas 
yra maisto gaminimo padėtyje.

Vožtuvo gedimas. Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Kaitvietė nekaista.
Netinkamai uždengtas dangtis. Tinkamai uždenkite dangtį.
Kaitvietė sugedo arba įvyko elektros grandinės 
gedimas. Kreipkitės į priežiūros skyrių.

Ekrane mirksi kodas E1. Sugedo dugno jutiklis.

Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Ekrane mirksi kodas E5. Atidaryto dangčio grandinės jutiklio gedimas.

Ekrane mirksi kodas E6. Įvyko atidaryto dangčio grandinės trumpasis 
jungimas.

Ekrane mirksi kodas E8. Sugedo slėgio jutiklis.

Ekrane mirksi kodas E11. Valdymo ir paleidimo spausdintinių plokščių ryšio 
klaida. 

Ekrane mirksi kodas E12. Gavimo ir paleidimo spausdintinių plokščių ryšio 
klaida.

Ekrane mirksi kodas E13. Trumpasis jutiklio grandinės jungimas
Ekrane mirksi kodas E14. Plūdinio jutiklio gedimas

Ekrane mirksi kodas E15. Gavimo spausdintinėje plokštėje esančio šiluminio 
jutiklio gedimas.

Ekrane mirksi kodas E17. Gavimo spausdintinės plokštės klaida.
Ekrane mirksi kodas E18. Paleidimo spausdintinės plokštės klaida.
Ekrane mirksi pranešimas „Pot“ 
(Puodas). Neįdėtas išimamas puodas. Įdėkite išimamą puodą į įmontuotą puodą.

Ekrane mirksi pranešimas „Lid“ 
(Dangtis).

Dangtis yra netinkamoje padėtyje arba jį 
privaloma nuimti (naudojant programą )

Tinkamai uždarykite dangtį. Norint naudoti programą 
 (kepti), būtina nuimti dangtį.

Ryžiai arba maistas yra pusiau išvirtas 
arba per kietas.

Trūksta vandens. Pripilkite vandens.

Per anksti atidengtas greitpuodžio dangtis. Maisto gaminimo procesui pasibaigus, palaukite 
5 minutes arba ilgiau, ir tik tada atidenkite dangtį.

Į vidinį puodą buvo įdėtas šaldytas maistas. Prieš gamindami šaldytą maistą, palaukite, kol ji atšils.
Ryžiai pervirti. Per daug vandens. Sumažinkite vandens kiekį.

Už greitpuodžio pribėgo vandens. Kondensato talpykla pilna arba vandens 
kondensatas nuo greitpuodžio korpuso paviršiaus.

Išpilkit vandenį iš kondensato talpyklos arba 
pastatykite greitpuodį į kitą vietą, kad garams 
pakaktų vietos kilti aukštyn. Iššluostykite vandenį.

Greitpuodis skleidžia nemalonų 
kvapą.

Ant vidinio puodo paviršiaus arba kaitvietės yra 
maisto likučių arba kitų medžiagų.

Patikrinkite, ir, jei būtina, nuvalykite vidinio puodo ir 
kaitvietės paviršius.
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SAUGOJIMAS
 ■ Norint padėti greitpuodį į saugojimo vietą, jis privalo būti visiškai atvėsęs, švarus ir sausas.
 ■ Atjunkite maitinimo kabelio kištuką nuo greitpuodžio lizdo. 
 ■ Įdėkite išimamą vidinį puodą į įmontuotą išorinį puodą. Priedus galite sudėti į vidinį puodą.
 ■ Jei namuose yra pakankamai vietos, dangtį rekomenduojama laikyti atskirai, neuždengus juo greitpuodžio, kad greitpuodyje esantys reikmenys 

būtų vėdinami.
 ■ Greitpuodį laikykite švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Dėmesio!
Greitpuodį laikykite vietoje, kuri neveikiama ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir didelės drėgmės, taip pat 
nelaikykite labai dulkėtoje aplinkoje. Nieko nedėkite ant greitpuodžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ...........................................................................................................................................................................................................220–240 V, kintamoji srovė
Nominalus dažnis .......................................................................................................................................................................................................................................... 50 / 60 Hz
Išvado galia .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 100 W
Greitpuodžio talpa ....................................................................................................................................................................................................................................................5,5 l
Puodo matmenys .....................................................................................................................................................................................................................351 × 351 × 360 mm
Darbinis slėgis .................................................................................................................................................................................................................................................20–80 kPa
Temperatūros ribos .......................................................................................................................................................................................................................................30–160 °C
Svoris ..............................................................................................................................................................................................................................................................................6 kg
Saugos klasė ............................................................................................................................................................................................................................................................... IPX0

TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS
Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:
IPX0 – prietaisas nėra apsaugotas nuo vandens, kurio gali patekti į prietaiso vidų, pavojingo poveikio ar žalos.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

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.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, 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.
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