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LT  Daugiafunkcis lėtpuodis
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Daugiafunkcis lėtpuodis
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

Bendrieji įspėjimai
 ■ 0–8 metų amžiaus vaikams šiuo prietaisu naudotis negalima.
 ■ Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, juos nuolat 
prižiūrint suaugusiesiems.

 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba nemokantiems 
ir neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba 
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus 
pavojus.

 ■ Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų amžiaus 
vaikams pasiekiamoje vietoje.

 ■ Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos 
prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

 ■ Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti namuose toliau nurodytose arba panašiose 
vietose:

 –  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;
 –  žemės ūkiuose;
 –  svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio 
jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

Įspėjimas!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ 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.
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 ■ 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.

 ■ Prietaisą privaloma pastatyti stabiliai, rankenas nustatant taip, kad neišbėgtų 
karšti skysčiai.

 ■ Naudojimo metu lėtpuodžio blokas, vidinis uodas, virimo puodas ir kaitinimo 
elementas yra labai karšti!

 ■ Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.

Įspėjimas!
Nelieskite karštų lėtpuodžio paviršių, nes galite nusideginti arba 
nusiplikyti.

 ■ Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada turi būti valomas pagal 
šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.

 ■ Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite 
jo į vandenį ar kitą skystį.

Elektros sauga
 ■ 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 nebus tinkamai 
surinktas.

 ■ 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. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai 
traukdami maitinimo laido kištuką.

 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas 
nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrių 
daiktų.
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 ■ 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.

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

 ■ Pabaigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo 
lizdo.

Tinkamas lėtpuodžio naudojimas
 ■ Šis lėtpuodis skirtas standartiniam lėtam maisto gaminimui bei virimui 
garuose. Nenaudokite jo kitaip nei pagal numatytąją paskirtį.

 ■ Šis lėtpuodis skirtas naudoti tik patalpose. Niekada nesinaudokite juo lauke 
arba pramoninėje aplinkoje.

 ■ Šį lėtpuodį privaloma naudoti tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje 
pateiktus nurodymus.

 ■ Naudokite šį lėtpuodį tik su pateiktais originaliais priedais.

Dėmesio!
Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

 ■ Nenaudokite lėtpuodžio vidaus patalpoms šildyti.
 ■ Palikdami lėtpuodį be priežiūros, išimdami virimo puodą, garinimo indą 
arba groteles, valydami, atlikdami techninę priežiūrą arba perstatydami 
prietaisą į kitą vietą, jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Niekada 
neperstatinėkite veikiančio lėtpuodžio.

 ■ Nesinaudokite lėtpuodžiu, 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.

 ■ Nejunkite lėtpuodžio prie maitinimo lizdo ir neįjunkite jo, jei išimamas 
virimo puodas neįdėtas į lėtpuodį.

 ■ Nenaudokite lėtpuodžio su tuščiu išimamu virimo puodu.
 ■ Niekada nedėkite jokių daiktų tarp kaitvietės lėtpuodžio viduje ir išimamo 
virimo puodo pagrindo.
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 ■ Draudžiama keisti lėtpuodžio paviršių, pvz., naudojant lipniąją dekoratyvinę 
plėvelę, foliją ir pan.

Įspėjimas!
Nepilkite vandens ir nedėkite jokio maisto tiesiai į lėtpuodžio bloką. 
Maistas dedamas ir vanduo pilamas tik į išimamą virimo puodą.

Kur statyti lėtpuodį
 ■ Lėtpuodį statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiui atsparaus 
paviršiaus. 

 ■ Nestatykite lėtpuodžio ant stalo krašto, ant kriauklės indų džiovyklos, ant 
nestabilaus, pasvirusio ar nelygaus paviršiaus, ant elektrinės arba dujinės 
viryklės ir kitų šilumos šaltinių arba šalia jų.

 ■ Nenaudokite lėtpuodžio, pastatę jį ant karščiui jautrių paviršių, nes tokie 
paviršiai gali būti sugadinti.

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

 ■ Nestatykite lėtpuodžio šalia daiktų, paviršių ar po daiktais, kuriuos gali 
apgadinti garai, pavyzdžiui, šalia jautrios sienų apdailos, virtuvės baldų, 
spintelių, paveikslų, užuolaidų, nes išeinantys garai gali juos sugadinti.

Išimamo virimo puodo naudojimas
 ■ Naudokite tik su šiuo lėtpuodžiu pateiktą išimamą virimo puodą. Niekada 
nenaudokite kitokių virimo puodų.

 ■ Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino virimo puodo. 
Sugadintą virimo puodą privaloma pakeisti nauju originaliu puodu.

 ■ Niekada nenaudokite virimo puodo atskirai, be lėtpuodžio bloko, maistui 
ruošti ant elektrinių, dujinių, indukcinių viryklių arba ant atviros ugnies.

 ■ Virimo puodą galima dėti į šaldytuvą, jį galima naudoti orkaitėje ir plauti 
indaplovėje. Tačiau nedėkite jo į šaldiklį, nes taip galite pažeisti. 

 ■ Dėdami išimamą virimo puodą į lėtpuodį įsitikinkite, ar puodo išorinis 
paviršius ir vidinė lėtpuodžio dalis yra visiškai švarūs ir sausi. Ant išorinio 
virimo puodo paviršiaus arba lėtpuodžio kaitinimo elemento negali būti 
prisvilusių maisto likučių ir pan. Antraip lėtpuodis gali netinkamai veikti 
arba sugesti.
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 ■ Jungdami lėtpuodį prie maitinimo lizdo įsitikinkite, kad išimamas virimo 
puodas yra tinkamai įdėtas į lėtpuodį, kad į jį pripilta vandens bei pridėta 
maisto produktų ir virimo puodas yra tinkamai uždengtas dangčiu. 
Neperpildykite virimo puodo.

Sauga verdant maistą
 ■ Nepalikite veikiančio lėtpuodžio be priežiūros.
 ■ Naudojantis lėtpuodžiu, dangtis privalo būti tinkamai užspaustas. Nepalikite 
ant dangčio jokių daiktų (pvz., virtuvinių pirštinių, šluosčių), nes jie gali 
uždengti garų išleidimo angą.

 ■ Naudojant lėtpuodį, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai vietos orui 
cirkuliuoti. Neuždenkite lėtpuodžio arba jo ventiliacijos angos.

 ■ Pasirūpinkite, kad garų išleidimo anga nebūtų nukreipta į karščiui jautrias 
medžiagas, jus arba kitus žmones. Karšti garai gali smarkiai nuplikyti.

 ■ Virdami maistą, nelieskite tų vietų, pro kurias išleidžiami garai, nes galite 
nusideginti arba nusiplikyti.

 ■ Naudodami šilumos palaikymo funkciją nepalikite jokių virtuvės reikmenų 
išimamame virimo puode (pvz., maišymo ir serviravimo šaukšto).

 ■ Atidengdami dangtį būkite atsargūs – jį visada atidenkite atokiai nuo savęs.
 ■ Nuimdami dangtį pasirūpinkite, kad vanduo nulašėtų į išimamą virimo 
puodą. Vandens niekada neturi prilašėti į lėtpuodžio bloką.

Išvirus maistą
 ■ Prieš atidengdami virimo puodą arba išimdami garinimo indą arba groteles 
ir prieš plaudami, visada palaukite, kol lėtpuodis visiškai atvės.

 ■ Nedėkite karšto dangčio ant karščiui jautrių paviršių.

Lėtpuodžio ir jo dalių naudojimas
 ■ Pabaigę gaminti, visada būkite atsargūs, kad nepaliestumėte lėtpuodžio 
išorinio paviršiaus ar kitų dalių, kurios vis dar gali būti labai įkaitę.

 ■ Nelieskite karštų lėtpuodžio paviršių. Išjungę lėtpuodį ir atjungę jį nuo 
elektros lizdo, aparatą kelkite ir neškite už jo nešimui skirtų rankenų. Kad 
būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.

 ■ Dangtį nukelkite ir neškite laikydami už jo rankenos. Visada atsargiai 
nukelkite dangtį, kad garai iš puodo išeitų į šoną, o ne į jus, ir negalėtų 
jūsų nuplikyti. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines 
pirštines.
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 ■ Pabaigę gaminti, išimdami virimo puodą, naudokite virtuvines pirštines 
arba pateiktąsias apsaugines pirštines.

 ■ Nešant karšto maisto arba skysčių pilną lėtpuodį reikia būti nepaprastai 
atsargiems.

 ■ Maistą maišykite ir semkite plastikiniams arba mediniais įrankiais, nes 
metaliniai virtuvės reikmenys gali pažeisti virimo puodo paviršių.

Sauga atliekant techninės priežiūros darbus
 ■ Po kiekvieno naudojimo reguliariai nuvalykite lėtpuodį pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių lėtpuodžio 
techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius, skyriuje „Valymas ir 
priežiūra“ nurodytus valymo darbus.

 ■ Naudokite medinius, silikoninius arba plastikinius virtuvės reikmenis, kad 
nesubraižytumėte nesvylančios virimo puodo dangos.

 ■ Lėtpuodžio negalima plauti indaplovėje.
 ■ Jei dangtis ir išimamas virimo puodas yra karšti, nemerkite jų į šaltą vandenį 
ir neplaukite jų po tekančiu šaltu vandeniu. Staigus temperatūros pokytis 
gali juos sugadinti.
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LT Daugiafunkcis lėtpuodis
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite 
šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate 
susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite 
tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šią 
naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte 
lengvai ja pasinaudoti. 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.

LĖTPUODŽIO APRAŠAS
A1 Dangtis iš grūdinto stiklo su 

rankena
 Sandariai uždengiamas ir 

padeda palaikyti pastovią 
temperatūrą. Jį galima plauti 
indaplovėje.

A2 Garų išleidimo anga 
A3 Garinimo indas
 Naudojamas verdant 

garuose arba kepant dideles 
porcijas.

A4 Išimamas 6 l talpos 
aliumininis virimo puodas 
Pagamintas iš aliuminio 
lydinio, turi nesvylantį vidinį 
sluoksnį ir neįkaistančias 
rankenas. 
Jį galima dėti į šaldytuvą, 
naudoti orkaitėje iki 270 °C ir 
plauti indaplovėje.

A5 Lėtpuodžio blokas
 Pagamintas iš aukščiausios 

kokybės nerūdijančiojo plieno, 
užtikrinančio ilgaamžiškumą ir 
atsparumą korozijai

A6 Valdymo skydelis su ekranu
A7 Kaitinimo elementas
A8 Lėtpuodžio bloko rankenos 

Rankenos yra atsparios 
karščiui, saugo nuo nudegimų 
ir leidžia atlikti veiksmus 
su lėtpuodžio bloku, kol jis 
gamina, be būtinybės mautis 
apsaugines pirštines.

A9  Maitinimo laidas
A10 Virtuvinės pirštinės
A11 Silikoninė kepimo skarda
A12 Kepimo vakuume grotelės
 Tinka maistui ruošti garuose 

vakuuminiuose maišeliuose

B1 Programų meniu
B2 Skrudinimo režimo 

indikatorius
B3 Skrudinimo programa
B4 Mygtukas „Preset“ 

(Programavimas) 
(maisto gaminimo pradžiai 
atidėti)

 Naudojamas maisto 
gaminimo pradžios 
atidėjimo funkcijai įjungti.

B5 Paleidimo / sustabdymo 
mygtukas

B6 Temperatūros indikatorius
B7 Laiko indikatorius
B8 Maisto gaminimo proceso 

indikatorius
B9 Šilumos palaikymo funkcijos 

indikatorius
B10 Atidėto maisto gaminimo 

funkcijos indikatorius
B11 Programos / temperatūros ir 

laiko nustatymo ratukas

NUMATYTOJI LĖTPUODŽIO PASKIRTIS
 ■ Daugiafunkcis lėtpuodis skirtas gaminti patiekalus, tokius kaip 

sriubos, guliašai, padažai, troškintos daržovės, įdarytos paprikos, 
skrudintos bulvės su sūriu, mėsos vyniotiniai, makaronai ir daugybę 
kitų patiekalų, kuriuos galima gaminti standartiniame puode, 
slėginiame puode ar troškintuvuose arba garintuvuose.

 ■ Nerūdijančiojo plieno garinimo indas taip pat tinkamas ruošti žuvį, 
koldūnus ir daržoves garuose, maksimaliai išsaugant maistingąsias 
medžiagas. Groteles galima naudoti maistui „sous-vide“ stiliumi 
gaminti (kepti vakuume).

KODĖL VERČIAU GAMINTI LĖTOJO GAMINIMO REŽIMU?
 ■ Lėtojo gaminimo būdas išsaugo visus skonius, nereikalauja naudoti 

aliejaus, sutaupo pinigų ir suteikia galimybę paruošti išskirtinius 

patiekalus net iš iš pigesnių mėsos pjausnių. Maistas neprisvyla, nes 
nereikia aukštos temperatūros, kuriai esant maistas pridega. Be to, 
sumažėja vandens sąnaudos, nes patiekalas gaminamas viename 
puode.

 ■ Lėtojo gaminimo režimo privalumai:
 -  Paprastumas ir laiko sutaupymas – paprasčiausiai sudėkite maisto 

produktus į virimo puodą ir leiskite lėtpuodžiui atlikti savo darbą.
 -  Sutaupo vandens ir energijos – speciali lėtpuodžio aliuminio 

liejinio konstrukcija leidžia efektyviau paskirstyti temperatūrą nei 
tradiciniuose keraminiuose puoduose, ir taip sumažinti energijos 
sąnaudas.

 -  Intensyvus skonis neprarandant vitaminų – kitaip nei standartinio 
gaminimo atveju, gaminant lėtai žemomis temperatūromis 
išlaikomi skoniai ir vitaminai.

 -  Sultinga mėsa – gaminant lėtai, sultys išlieka mėsoje.
 -  Geras pasirinkimas gaminti kietos mėsos pjausnius – tradiciškai 

kėtos mėsos pjausniai lėtai gaminami yra puikaus skonio.
 -  Gaminimas be riebalų – dėl žemų temperatūrų aliejaus nereikia, 

todėl patiekalai tampa lengvesni, o skonis geresnis.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudodamiesi pirmą kartą išplaukite virimo puodą A4, stiklinį 

dangtį A1 ir garinimo indą A3 karštame vandens ir priedų A10 bei 
A12 ploviklio tirpale. Nuskalaukite visas šias dalis švariu vandeniu ir 
sausai nušluostykite. Vidinį puodą, dangtį, garinimo indą ir groteles 
taip pat galima plauti indaplovėje.

 ■ Taip pat drėgna minkšta šluoste nuvalykite vidines ir išorines 
lėtpuodžio bloko A5 dalis, po to viską sausai iššluostykite. Niekada 
nekiškite lėtpuodžio bloko A5 į vandenį ir jokį kitą skystį!

KAIP PASIRUOŠTI GAMINTI MAISTĄ
 ■ Išimkite virimo puodą A4 iš lėtpuodžio ir matavimo puodeliu 

arba šaukštu arba pan. sudėkite į jį reikiamus maisto produktus ir 
pripilkite vandens, kiek nurodyta konkrečiame recepte. Bendras 
maisto produktų kiekis kartu su vandeniu negali viršyti 4/5 žymos 
ant virimo puodo. Gamindami valgius, kurių tūris verdant padidėja, 
virimo puodą pripildykite ne daugiau nei 3/5 jo tūrio. Visgi, maistas 
virimo puode privalo užpildyti bent 1/5 jo tūrio. 

Įspėjimas!
Niekada nepjaustykite maisto tiesiai virimo puode A4.
Niekada nedėkite maisto tiesiai į lėtpuodžio bloką A5.

 ■ Nuvalykite viską tinkamu medžiaginiu arba popieriniu rankšluostėliu. 
 ■ Prieš dėdami virimo puodą į lėtpuodžio bloką A5, patikrinkite bloko 

vidų, o pirmiausia – kaitinimo elementą A7 bei vietą aplink jį, ar viskas 
švaru ir nėra likusių maisto likučių.

 ■ Įdėkite virimo puodą į lėtpuodį. Įdėję virimo puodą, pasukiokite jį į abi 
puses, kad jis tinkamai įsitaisytų ant kaitinimo elemento. 

Įspėjimas!
Niekada nenaudokite lėtpuodžio be virimo puodo. 
Virimo puodą galima naudoti orkaitėje iki maks. 
270  °C  temperatūros. Tačiau jo negalima naudoti 
gaminti ant dujinių, elektrinių arba keraminių viryklių 
degiklių arba kaitviečių. 

 ■ Uždenkite virimo puodą dangčiu. Lėtpuodis paruoštas naudoti.

INGREDIENTŲ PARUOŠIMAS IR GAMINIMO PATARIMAI
 ■ Pasirinkite gaminti tinkamą maisto kiekį, kad nebūtų viršytas 

maksimalus leistinas virimo puodo užpildymo tūris. Po maistu visada 
privalo būti pakankamas kiekis vandens, kad lėtpuodis neperkaistų, 
kol gaminimo procesas nebus baigtas.

 ■ Verdant nepjaustytus mėsos gabalus, po jais privalo būti pakankamas 
kiekis vandens. Visada nupjaustykite riebalus nuo mėsos. Mėsą, žuvį 
ir jūros gėrybes privaloma gerai išvirti.

 ■ Taip pat galite dėti sušaldytą mėsą į virimo puodą, tačiau turite įpilti 
maždaug 0,2 litrų vandens arba papildyti jo, kad tarp mėsos ir virimo 
puodo sukurtumėte terminį vidinį sluoksnį ir apsaugotumėte virimo 
puodą nuo pažeidimų esant staigiam temperatūros pasikeitimui. 
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Tuo pačiu metu turėkite omenyje, kad gaminimo laikas bus keletą 
valandų ilgesnis.

 ■ Maistą supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais, kad jis vienodai 
išvirtų.

 ■ Daržovės, pavyzdžiui, morkos, svogūnai, ropės ir pan. verda ilgiau 
nei mėsa, todėl juos supjaustykite smulkiau.

 ■ Šaldytas daržoves atšildykite ir jas sudėkite virti likus pusei valandos 
arba valandai iki gaminimo laiko pabaigos. Tuomet daržovės nepraras 
savo spalvos ir tekstūros. Tuo pat metu maisto produktai lėtpuodyje 
pernelyg neatvės.

 ■ Iš anksto atskirai apkepus mėsą ir daržoves keptuvėje, iš jų ištekės 
dalis riebalų ir mėsa bei daržovės bus skanesnės.

 ■ Lėtojo gaminimo proceso metu pieno produktai, pavyzdžiui, 
grietinėlė, grietinė arba jogurtas, taip pat makaronai, linkę susitraukti 
ir suirti, todėl jų dėkite pabaigoje.

 ■ Niekada negaminkite ankštinių augalų (pvz., džiovintų pupelių arba 
lęšių) lėtpuodyje iš karto, visada pirma išmirkykite juos maždaug 
dešimt valandų vandenyje.

 ■ Riebalų, pavyzdžiui, aliejų, sviesto, taukų naudoti visai nebūtina, ypač, 
jei norite sveikai maitintis. Jei negalite ištverti be riebalų, tuomet 
pakaks 2–3 valgomųjų šaukštų aliejaus, atsižvelgiant į gaminamo 
patiekalo porcijų skaičių.

 ■ Virdami kuo rečiau atidarinėkite dangtį, nes kaskart jį atidengus išeina 
šiluma ir išgaruoja skysčiai. Atkreipkite dėmesį, kad, jei gamindami 
dažnai darinėsite dangtį arba ilgam jį nuimsite, automatiškai pailgės 
gaminimo laikas.

NAUDOJIMASIS LĖTPUODŽIU
 ■ Lėtpuodį statykite ant lygaus, švaraus, sauso, bet svarbiausia – 

stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Jei lėtpuodį norite naudoti 
pastatę jį ant karščiui jautraus stalviršio, po juo padėkite pjaustymo 
lentelę arba panašų karščiui atsparų padėklą.

 ■ Šalia lėtpuodžio neturi būti nieko, ką galėtų sugadinti besiveržiantys 
garai, pvz., jautrios sienų apdailos, virtuvės baldų, spintelių, paveikslų, 
užuolaidų ir pan.

 ■ Pasukite lėtpuodį, kad niekas negalėtų užkliudyti jo rankenų ir netyčia 
numesti arba apversti ryžių gaminimo aparato ir išlieti jame esančio 
karšto maisto.

ĮJUNGIMAS IR BUDĖJIMO REŽIMAS
 ■ Prijunkite lėtpuodžio maitinimo laido kištuką prie elektros lizdo. 

Lėtpuodis supypsės ir pradės veikti budėjimo režimu. Budėjimo 
režimas reiškia, kad lėtpuodis yra paruoštas naudoti. Ekranas šviečia 
ir rodomos atskiros maisto gaminimo programos.

 ■ Nustatykite lėtpuodį veikti budėjimo režimu, lėtpuodžiui veikiant 
bet kuriuo paspausdami (paleidimo / sustabdymo) mygtuką B15.

TEMPERATŪROS MATAVIMO VIENETŲ PAKEITIMAS
 ■ Numatytieji maisto gaminimo temperatūros matavimo vienetai 

yra laipsniai pagal Celsijų. Jei matavimo vienetus norite pakeisti 
į Farenheito laipsnius, ilgiau nei 3 sekundes palaikykite nuspaudę 
mygtuką B4 („Preset“ (Programavimas)). Lėtpuodžio temperatūros 
matavimo vienetai bus pakeisti ir jūsų parinktis bus įrašyta į atmintį.

MAISTO GAMINIMAS

AUTOMATINIS MAISTO GAMINIMAS NAUDOJANT IŠ ANKSTO 
NUSTATYTAS PROGRAMAS
 ■ Šis lėtpuodis turi išmaniųjų maisto gaminimo programų. Kiekviena 

iš jų turi jai nustatytą maisto gaminimo trukmę ir temperatūrą, kad 
galėtumėte lengvai pasiekti geriausių rezultatų. 

Programos aprašas

PROGRAMA NAUDOJIMAS

Sauté
(apskrudinimas)

Maistui greitai apskrudinti naudojant mažą kiekį riebalų (aliejaus arba 
sviesto). Idealiai tinka traškiai mėsai ir daržovėms gardžiai apskrudinti 
išlaikant produktų konsistenciją. Be to, šią funkciją galima naudoti Azijos 
virtuvės patiekalams gaminti, daržovių mišiniams kepti ir pusryčių 
patiekalams, pavyzdžiui, dešrelėms ir kiaušinienei ruošti.

Slow Cook 
– Low

(labai lėtas 
kepimas)

Tinka kietos mėsos gabalėliams labai lėtai kepti.

Slow Cook – 
High

(Lėtas kepimas)
Tinka minkštos mėsos gabalėliams lėtai kepti.

Stew
(troškinimas)

Tinka sultingiems mėsos patiekalams, panašiems į tuos, kurie yra 
gaminami greitpuodžiuose, ruošti. Vandens pilti nebūtina. Programa 
idealiai tinka mėsai, kepenims, žuviai ar daržovėms troškinti.

Steam
(gaminimas 

garuose)

Tinka patiekalams garuose virti, kad būtų išsaugoti vitaminai ir natūralus 
maisto skonis. Šią programą taip pat galima naudoti atvėsintiems arba 
šaldytiems maisto produktams atšildyti. Programai naudojama visa 
lėtpuodžio galia, todėl ją naudokite įdėję garinimo indą, kad maistas 
neliestų išimamo vidinio puodo dugno. 

Rice – White
(baltieji ryžiai)

Ji naudojama įprastiems arba pliktiems ryžiams virti.
Rice – Brown

(rudieji 
(laukiniai) 

ryžiai)

Sous Vide
(kepimas 
vakuume)

Tai vis populiaresnis maisto vakuuminiuose maišeliuose gaminimo vandens 
vonelėje, pastovioje žemoje temperatūroje, būdas. Jis ypač tinka mėsai, žuviai, 
daržovėms, taip pat vaisiams gaminti. Tokių mėsos patiekalų gaminimo laikas 
trunka iki 72 valandų ir todėl išsaugomi natūralūs atskirų produktų skoniai, 
sultingumas, tekstūra, vitaminai bei mineralai. Kai naudojate šią programą, 
naudokite pateiktąsias groteles. Visgi, nepamirškite, kad į puodą reikia įpilti 
vandens. Maisto produktai, kurie nėra tinkami gaminti vakuume: Kininiai 
bastučiai, porai, paprastieji runkeliai, špinatai, greitai išverdančios kopūstinės 
daržovės, pavyzdžiui, kalafiorai, briuselio kopūstai arba brokoliai.

Keep Warm
(šilumos 

palaikymas)
Nustatytą laiką maistas palaikomas maždaug 66–73 °C temperatūros.

Yogurt
(jogurtas)

Tinka jogurtui gaminti. Prieš ją pasirinkdami, pirmiausiai dvi minutes 
pašildykite pieną garuose arba naudokite pasterizuotą pieną. Paskui 
įdėkite į pieną jogurto kultūros ir pasirinkite programą „Yogurt“ 
(Jogurtas). Kai jogurto gaminimo procesas bus baigtas ir jis atvės, įdėkite 
jogurtą į šaldytuvą, kad jis dar labiau sutirštėtų. 
Jogurto kultūra gali būti parduotuvėse įsigyjamas natūralus jogurtas, anksčiau 
pagamintas jogurtas, prekybos centruose pakeliuose parduodami jogurto 
milteliai arba sveiko maisto parduotuvėse parduodama jogurto kultūra.

Manual
(neautomatinis 

režimas)

Leidžia keisti visus maisto gaminimo parametrus pagal receptus, maisto 
produktų kiekį ir asmeninį skonį.

Preset
(atidėtas 

paleidimas)
Leidžia pradėti gaminti maistą pasirinktu metu.

Programų nuostatų apžvalga

PROGRAMA

TRUKMĖ TEMPERATŪRA MAISTO 
GAMINI-

MO LAIKO 
ATIDĖJI-

MAS

ŠILUMOS 
PALAIKY-

MAS

Numa-
tytoji 
vertė

Neauto-
matinis 
nustaty-

mas

Neauto-
matinis 
nustaty-

mas

Neauto-
matinis 
nustaty-

mas

Sauté
(apskrudinimas) 00:30

00:05
–

01:00
180 °C

150
–

180 °C
× ×

Slow Cook – Low
(labai lėtas 

kepimas)
06:00

00:30
–

24:00

Netaiko-
ma

× 
(maks. 
10 val.)

Slow Cook – High
(lėtas kepimas) 04:00

00:30
–

24:00

Netaiko-
ma

× 
(maks. 
10 val.)

Stew
(troškinimas) 02:00*

00:15
–

04:00

Netaiko-
ma

× 
(maks. 
10 val.)

Steam
(gaminimas 

garuose)
00:15*

00:01
–

02:00

Netaiko-
ma

× 
(maks. 
2 val.)

Rice – White
(baltieji ryžiai)

Netaiko-
ma

×
Netaiko-

ma
× 

(maks. 
2 val.)
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Rice – Brown
(rudieji 

(laukiniai) ryžiai)

Netaiko-
ma

×
Netaiko-

ma
× 

(maks. 
2 val.)

Sous Vide
(kepimas 
vakuume)

08:00*
00:30

–
72:00

56 °C 40-90 °C × ×

Keep Warm
(šilumos 

palaikymas)
10:00

01:00
–

10:00

Netaiko-
ma

× 

Jogurtas
(jogurtas) 08:00

04:00
–

24:00

Netaiko-
ma

× × ×

Manual
(neautomatinis 

režimas)
01:00

00:10
–

04:00
180 °C

120
–

180 °C
 ×

Preset
(atidėtas 

paleidimas)
06:00

00:30
–

24:00

Netaiko-
ma

× ×

Paaiškinimai
N/A =  vertė ekrane nerodoma
* =  Trukmė nurodyta be automatinio įkaitinimo laiko, kuris visada yra 

skirtingas, atsižvelgiant į maisto produktų, sudėtų į puodą, tipo ir kiekio.
× =  funkcijos naudoti arba jos nustatyti negalima
 =  funkciją naudoti galima

Programos pasirinkimas
 ■ Pasirinkite programą iš meniu B1 sukdami ratuką B11. Jei norite 

gaminti vakuume, paspauskite mygtuką B3 („Sauté“ (Kepimas 
vakuume). Pasirinkus programą, ekrane rodoma iš anksto nustatyta 
maisto gaminimo vertė.

 ■ Jei renkatės iš lėtojo gaminimo ir ryžių virimo programų, taip pat 
galite pasirinkti vieną iš dviejų režimų: „Low“ (Labai lėtą) / „High“ 
(Lėtą) – lėtajam gaminimui ir „White“ (Baltieji) / „Brown“ (Rudieji) – 
ryžiams virti. Pasirinkę programą, paspauskite ratuką B11. Rėmelyje 
bus rodomas „Low“ (Labai lėtas) arba „White“ (Baltųjų ryžių) režimas. 
Dar kartą paspauskite ratuką B11, jei norite pasirinkti „High“ (Lėtą) 
arba „Brown“ (Rudųjų ryžių) virimo režimą.

Programos įjungimas, sustabdymas ir išjungimas
 ■ Pradėkite maisto gaminimo procesą paspausdami mygtuką B5 

( / ). Lėtpuodis 3× supypsės ir užsidegs indikatorius B8. Jei 
pasirinksite programą B3 („Sauté“ (Kepimas vakuume)), taip pat 
užsidegs indikatorius B2. Ekrane bus rodoma atgalinė laiko atskaita.

Pastaba.
Maisto gaminimo procesas bus automatiškai pradėtas, jei, 
pasirinkę programą, 10 sekundžių neatliksite jokio kito 
veiksmo.

 ■ Jei pasirinksite programą „Steam“ (Virimas garuose), „Stew“ 
(Troškinimas) arba „Sous Vide“ (Kepimas vakuume), lėtpuodis 
pirmiausiai automatiškai įkais iki reikiamos temperatūros. Pasiekus 
šią temperatūrą, maisto gaminimo programa bus paleista ir ekrane 
bus pradėta skaičiuoti laiką. 

 ■ Jūs bet kuriuo metu galite pristabdyti maisto gaminimo procesą 
paspausdami mygtuką B5 ( / ).

 ■ Pabaigęs gaminti, lėtpuodis 10× supypsės ir pradės veikti šilumos 
palaikymo režimu. Lėtpuodis pradės veikti budėjimo režimu tik 
naudojant programas „Sauté“ (Apskrudinimas), „Sous Vide“ (Kepimas 
vakuume) ir „Yogurt“ (Jogurtas). Tuomet automatinio gaminimo 
funkcija bus baigta.

KAIP NUSTATYTI MAISTO GAMINIMO PROGRAMAS
 ■ Daugeliui programų galima savo nuožiūra ir pagal savo patirtį 

pakeisti tam tikrus arba visus suprogramuotus maisto gaminimo 
parametrus. Parametrai išvardyti programų apžvalgos lentelėje.

 ■ Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti maisto gaminimo parametrus, 
paspausdami mygtuką B5 ( / ).

 ■ Nustatę parametrus, paleiskite maisto gaminimo procesą, 
paspausdami mygtuką B5 ( / ). Maisto gaminimo procesas veiks 
tokiu pat būdu kaip ir naudojant automatinio maisto gaminimo 
funkciją.

Temperatūros reguliavimas
 ■ Pasirinkite programą, kurios temperatūrą galima reguliuoti, ir 

paspauskite mygtuką B11. Sukdami valdymo ratuką B6 nustatykite 
reikiamą temperatūrą. Patvirtinkite naują vertę, dar kartą 
paspausdami mygtuką B11. Jei programa leidžia nustatyti ir trukmę, 
reikia dukart iš eilės paspausti mygtuką B11.

Trukmės reguliavimas
 ■ Pasirinkite programą, kurios trukmę galima reguliuoti, ir paspauskite 

mygtuką B11. Jei programa leidžia nustatyti ir temperatūrą, reikia 
dukart iš eilės paspausti mygtuką B11. Sukdami ratuką, nustatykite 
reikiamą trukmę ir patvirtinkite naują vertę, dar kartą paspausdami 
mygtuką B11.

MECHANINIS MAISTO GAMINIMAS
 ■ Visus lėtpuodžio maisto gaminimo parametrus taip pat galima 

keisti pagal receptus, maisto produktų kiekį ir asmeninį skonį. Galite 
nustatyti maisto gaminimo temperatūrą ir trukmę; žr. eilutę „Manual“ 
(Neautomatinis režimas) programų apžvalgos lentelėje.

 ■ Sukdami ratuką B11 nustatykite „Manual“ (neautomatinio režimo) 
programą. Bus rodomos nustatytosios vertės – 180 °C temperatūra 
ir 01:00 trukmė.

 ■ Sureguliuokite maisto gaminimo parametrus, kaip nurodyta 
pirmiau esančiame skyriuje KAIP NUSTATYTI MAISTO GAMINIMO 
PROGRAMAS.

 ■ Nustatę parametrus, paleiskite maisto gaminimo procesą, 
paspausdami mygtuką B5 ( / ). Maisto gaminimo procesas veiks 
tokiu pat būdu kaip ir naudojant automatinio maisto gaminimo 
funkciją.

Dėmesio!
Naudodami neautomatinį režimą, jokiais būdais 
nepalikite lėtpuodžio be priežiūros. 
Niekada nenaudokite kito puodo dangčio – visada 
naudokite tik pateiktąjį dangtį ir priedus. 

GARINIMO INDO NAUDOJIMAS
 ■ Garinimo indą galima naudoti praktiškai visiems gaminimo režimams, 

kai norite gaminti maistą garuose. Visgi, geriausia būtų naudoti 
„Steam“ (Gaminimo garuose) arba „Manual“ (neautomatinio režimo) 
programas.

 ■ Dėkite maistą į garinimo indą ir įdėkite jį į virimo puodą. 
 ■ Įpilkite į virimo puodą vandens: vandens turi būti tiek, kad jis nesiektų 

garinimo įdėklo. Vanduo neturi apsemti maisto. Uždenkite dangčiu 
virimo puodą su garinimo indu.

 ■ Jei verdant reikia pripilti daugiau vandens, atsargiai nuimkite dangtį 
ir įpilkite reikiamą kiekį vandens. Tačiau pakėlus dangtį karštis išeis, 
ir todėl gaminimo laikas pailgės 10–20 minučių (priklausomai nuo 
maisto tipo).

Kepimo vakuume grotelių naudojimas
 ■ Pateiktosios grotelės skirtos vienam ar keliems vakuuminiams 

maišeliams su maistu padėti. 
 ■ Įdėkite groteles į virimo dubenį ir pripilkite į dubenį vandens.
 ■ Sukdami ratuką B11 pasirinkite programą „Sous Vide“ (Kepimas 

vakuume) ir nustatykite maisto gaminimo parametrus, kaip aprašyta 
skyriuje KAIP NUSTATYTI MAISTO GAMINIMO PROGRAMAS. Lėtpuodis 
pradės kaitinti vandenį.

 ■ Kai vanduo pasiekt nustatytą temperatūrą, lėtpuodis 3  kartus 
supypsės ir laikmatis pradės atgalinę laiko atskaitą. Dabar dėkite 
vakuumuotą maišelį su maistu ant grotelių. Prieš įdėdami maišelį, 
įsitikinkite, kad jis tinkamai užsandarintas. Jei į maišelį pateks 
vandens, maistas gali sugesti arba susimaišys skoniai ir patiekalas 
bus vandeningas. Uždenkite virimo dubenį dangčiu.

 ■ Pabaigęs gaminti, lėtpuodis 10 kartų supypsės ir pradės veikti 
budėjimo režimu.

MAISTO GAMINIMO LAIKO ATIDĖJIMO FUNKCIJA
 ■ Maisto gaminimo laiko atidėjimo funkcija leidžia pradėti gaminti 

maistą pasirinktu metu. Minimali laiko atidėjimo trukmė yra 
30 minučių, o maksimali – 24 valandos.
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Pastaba.
Šios funkcijos naudoti negalima pasirinkus programas 
„Sauté“ (Apskrudinimas), „Sous Vide“ (Kepimas vakuume) 
ir „Yogurt“ (Jogurtas). 

 ■ Pasirinkite maisto gaminimo programą ir paspauskite mygtuką B4 
(„Preset“ (Programavimas). Pradės mirksėti laiko indikatorius. Pasukite 
ratuką B11, jei norite atidėti maisto gaminimo pradžios laiką. 

 ■ Paleiskite atgalinę laiko atskaitą paspausdami mygtuką B11. 
Lėtpuodis 3× supypsės ir užsidegs indikatorius B10. Vos tik nustatytas 
laikas baigsis, lėtpuodis dar kartą 3× supypsės ir pradės gaminti 
maistą.

ŠILUMOS PALAIKYMO FUNKCIJA
 ■ Šilumos palaikymo funkcija palaikys maistą šiltą (iki iš anksto 

nustatytos temperatūros) iki 10 valandų.
 ■ Funkcija automatiškai pasileis po kiekvienos programos, išskyrus 

programas „Sauté“ (Apskrudinimas), „Sous Vide“ (Kepimas vakuume) 
ir „Yogurt“ (Jogurtas). Ekrane bus rodoma numatytoji programos 
trukmės vertė.

 ■ Šilumos palaikymo funkciją galima nustatyti ir patiems. Sukdami 
ratuką B11 pasirinkite funkciją „Keep Warm“ (Šilumos palaikymas). 
Paspauskite, tada, sukdami ratuką, nustatykite norimą trukmę 
30 minučių padalomis, nuo 01:00 iki 10:00.

 ■ Įjunkite funkciją, paspausdami mygtuką B5 ( / ). Lėtpuodis 3× 
supypsės, užsidegs indikatorius B9 ir bus pradėta atgalinė laiko 
atskaita.

 ■ Funkciją galima bet kada išjungti pirma laiko, paspaudžiant mygtuką 
B5 ( / ).

 ■ Nustatytam laikui praėjus, lėtpuodis 10× supypsės ir toliau veiks 
budėjimo režimu.

APSAUGA NUO PERKAITIMO
 ■ Lėtpuodyje įrengtas apsaugos nuo perkaitimo saugiklis. Jei 

virimo puode neliks vandens arba skysčio ir viduje pakils aukšta 
temperatūra, lėtpuodis automatiškai išsijungs. Tokiu atveju atjunkite 
elektros maitinimo laidą ir palaukite, kol lėtpuodis atvės. Galite vėl 
paleisti veikti.

KAIP IŠJUNGTI LĖTPUODĮ
 ■ Jei lėtpuodį norite visiškai išjungti, atjunkite maitinimo laido kištuką 

nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės. Kai jis atvės, 
išplaukite jį, kaip aprašyta skyriuje VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ir padėkite 
jį į tinkamą saugojimo vietą.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dėmesio!
Prieš pradėdami valymo ar priežiūros darbus, lėtpuodį 
visada atjunkite nuo elektros tinklo. Palaukite, kol 
lėtpuodis visiškai atvės, tada nuimkite dangtį nuo 
virimo puodo.

 ■ Išplaukite išimamą virimo puodą, dangtį ir garinimo indą karštame 
vandenyje su indų plovikliu, nuskalaukite ir sausai iššluostykite 
minkšta šluoste. Šias dalis taip pat galima plauti indaplovėje.

 ■ Taip pat drėgna minkšta šluoste nuvalykite vidines ir išorines 
lėtpuodžio bloko dalis, po to viską sausai iššluostykite. 

Dėmesio!
Lėtpuodžio bloko ir jo maitinimo laido negalima plauti 
indaplovėje.
Nepurkškite ant lėtpuodžio bloko arba maitinimo laido 
vandens ar kitokio skysčio, nemerkite jo į vandenį ar 
kitokį skystį.

Dėmesio!
Jei išimamas virimo puodas ir stiklinis dangtis yra 
karšti, nemerkite jų į šaltą vandenį ir nekiškite jų po 
tekančiu šaltu vandeniu.

 ■ Jei norite atmirkyti prikepusius maisto likučius, pamirkykite virimo 
puodą 20–30 minučių karštame vandenyje, įpylę indų ploviklio. 
Tuomet maisto likučius lengvai pašalinsite minkštu indų plovimo 
šepetėliu.

Dėmesio!
Niekada nenaudokite chemikalų, indų šveitiklių, plieno 
vatos ir šveičiamųjų valymo priemonių lėtpuodžio 
bloko išoriniam paviršiui arba virimo puodui valyti, 
nes šios medžiagos gali sugadinti lėtpuodžio bloką 
arba virimo puodą.

SAUGOJIMAS
 ■ Prieš padedant lėtpuodį į saugojimo vietą, jis privalo būti visiškai 

atvėsęs, išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, švarus ir sausas.
 ■ Sudėkite garinimo indą į virimo puodą, o virimo puodą – į lėtpuodžio 

bloką. Uždenkite virimo puodą dangčiu.
 ■ Lėtpuodį laikykite švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

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

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ............................................................................... 220-240 V KS
Nominalus dažnis ......................................................................................50-60 Hz
Nominali galios įvestis  ..............................................................................1 250 W
Išimamo virimo puodo talpa ..............................................................................6 l

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.


