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LT  Lėtpuodis
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Lėtpuodis 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
Bendrieji perspėjimai
 ■ 0–8 metų amžiaus vaikams šiuo prietaisu naudotis negalima.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8  metų amžiaus ir 
asmenims, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip 
saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.

 ■ 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.

 ■ Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8  metų 
vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.

 ■ Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
 ■ Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų 
amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje. 

 ■ 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.

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

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

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti namuose toliau nurodytose arba 
panašiose vietose:

 – parduotuvių, biurų ir kitose darbo aplinkoje esančiose 
virtuvėse;
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 – žemės ūkiuose;
 – svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose 
vietose;

 – svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Prietaisą privaloma pastatyti stabiliai, rankenas nustatant taip, 
kad neišbėgtų karšti skysčiai.

Dėmesio!
 ■ Karštas paviršius! Naudojimo metu blokas, virimo 
puodas ir kaitinimo elementas yra labai karšti!

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

 ■ 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.

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

Įspėjimas! 
 ■ Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.

Elektrinis saugumas
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės 
nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros 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 elektros lizdo šlapiomis 
rankomis.

 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas 
drėgmės.
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 ■ 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.

 ■ 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 elektros lizdo.

Saugumas naudojant
 ■ Šis lėtpuodis skirtas lėtam maisto virimui, virimui garuose ir jogurto gaminimui. 
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.

 ■ Lėtpuodį statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiui atsparaus 
paviršiaus. Nenaudokite lėtpuodžio, pastatę jį ant kriauklės indų džiovinimo 
plokštės.

 ■ Nestatykite lėtpuodžio ant stalo krašto, 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, t. y. 
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.

 ■ Naudokite tik su šiuo lėtpuodžiu pateiktą išimamą virimo dubenį. Niekada 
nenaudokite jokio kito dubens.

 ■ Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino virimo dubens. Sugadintą 
virimo dubenį privaloma pakeisti nauju originaliu dubeniu.

 ■ 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.

 ■ Dėdami išimamą virimo dubenį į lėtpuodį įsitikinkite, ar dubens išorinis paviršius 
ir vidinė lėtpuodžio dalis yra visiškai švarūs ir sausi. Norint išvengti lėtpuodžio 
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gedimo, ant virimo dubens išorinio paviršiaus ir kaitinimo elemento neturi būti 
pridžiuvusių maisto likučių ir pan.

 ■ Jungdami lėtpuodį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar virimo dubuo yra tinkamai 
įdėtas į lėtpuodį, ar į virimo dubenį pripilta vandens bei pridėta maisto produktų 
ir virimo dubuo yra tinkamai uždengtas dangčiu. Neperpildykite išimamo virimo 
dubens.

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

 ■ Nenaudokite lėtpuodžio su tuščiu virimo dubeniu.

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

 ■ Naudokite šį lėtpuodį tik su pateiktais originaliais priedais.

Dėmesio:
Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

 ■ Naudojantis lėtpuodžiu, dangtis privalo būti uždengtas ir tinkamai užfiksuotas. 
Nedėkite ant dangčio jokių daiktų.

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

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

 ■ Naudodami funkciją „KEEP WARM“ (šilumos palaikymas), nepalikite maistui maišyti 
ir tiekti skirto šaukšto ar kitokių virtuvės reikmenų išimamame virimo dubenyje.

 ■ Lėtpuodžiui veikiant atviri neizoliuoti prietaiso paviršiai labai įkaista; be to, po 
naudojimo jie dar kurį laiką lieka įkaitę.

 ■ Pabaigę gaminti, tvarkydami lėtpuodį, būkite labai atsargūs, kad neprisiliestumėte 
prie lėtpuodžio arba kitų lėtpuodžio dalių, nes jos vis dar gali būti labai karštos.

 ■ 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. Atidengdami dangtį būkite 
atsargūs, kad iš virimo dubens išeinantys garai nebūtų nukreipti į jus ir jūsų 
nenuplikytų. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.

 ■ Pabaigę gaminti, išimdami virimo dubenį, naudokite virtuvines pirštines.
 ■ Vanduo nuo dangčio privalo lašėti tik į virimo dubenį; visgi, jis neturi lašėti 
į lėtpuodį.

 ■ Nedėkite karšto dangčio ant karščiui jautrių paviršių.
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 ■ Nepalikite veikiančio lėtpuodžio be priežiūros.
 ■ Palikdami lėtpuodį be priežiūros, išimdami virimo dubenį arba garinimo įdėklą, 
valydami, atlikdami techninę priežiūrą arba perstatydami prietaisą į kitą vietą, 
visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Niekada neperstatinėkite 
veikiančio lėtpuodžio.

 ■ Nešant karšto maisto arba skysčių pilną lėtpuodį reikia būti nepaprastai atsargiems.
 ■ Išimdami virimo dubenį arba garinimo įdėklą, taip pat valydami, visada palaukite, 
kol lėtpuodis atvės

 ■ 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 dubens dangos.

 ■ Jokios šio lėtpuodžio dalies negalima plauti indaplovėje, išskyrus išimamą virimo 
dubenį.
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LT Lėtpuodis
Naudojimo instrukcija

 ■ 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.

LĖTPUODŽIO APRAŠAS
A1 Dangčio rankena
A2 Garų išleidimo anga
A3 Grūdintojo stiklo dangtis
A4 Nerūdijančiojo plieno garinimo 

įdėklas
 Naudojamas verdant garuose arba 

kepant dideles porcijas.
A5 Virimo dubens rankenos su dangčio 

fiksavimo skląsčiais
 Naudojamos dangčiui prie virimo 

dubens pritvirtinti gaminant maistą 
ir laikant lėtpuodį saugojimo 
vietoje.

A6 Išimamas 6 l talpos aliumininis 
virimo dubuo

 Su nesvylančia danga ir 
nekaistančiomis rankenomis.

A7 Lėtpuodžio bloko rankenos
A8 Lėtpuodžio blokas
 Jame yra kaitinimo elementas.
A9 Valdymo skydelis

B1 Šilumos palaikymo mygtukas su 
indikatoriumi  

B2 Pliuso (+) ir minuso (-) mygtukai
 Naudojami maisto gaminimo laikui 

pailginti arba sutrumpinti.

B3 Atšaukimo mygtukas 
B4 Diodinio apšvietimo ekranas
B5 Įjungimo / išjungimo / paleidimo 

mygtukas su indikatoriumi
B6 Mygtukas MENU (meniu)
 Naudojamas maisto gaminimo 

režimui pasirinkti.

C1 Skrudinimo režimas – atsargus 
kaitinimas 

C2 Skrudinimo režimas – mažas 
kaitinimas 

C3 Skrudinimo režimas – vidutinis 
kaitinimas 

C4 Skrudinimo režimas – 
apskrudinimas 

C5 Skrudinimo režimas – intensyvus 
apskrudinimas 

C6 Maisto gaminimo režimas – jogurtas 
C7 Maisto gaminimo režimas – virimas 

garuose
C8 Maisto gaminimo režimas – lėtas 

virimas naudojant intensyvų 
kaitinimą

C9 Maisto gaminimo režimas – lėtas 
virimas naudojant mažą kaitinimą

NAUDOJIMO PASKIRTIS 
 ■ Lėtpuodis skirtas lėtam maisto virimui, virimui garuose ir jogurto gaminimui. 
 ■ Šiuo metu lėtas maisto gaminimas priklauso naujausioms sveiko ir skanaus maisto 

gaminimo tendencijoms. Naudojant šį gaminimo būdą maistas įgyja naujų, 
intensyvesnių skonių, todėl reikia mažiau skonio stipriklių, pavyzdžiui, druskos ir 
riebalų. Lėtpuodis naudojamas virimui, kepimui ir troškinimui. Maistas gaminamas 
paprastai ir ekonomiškai. Rezultatai – visada išskirtiniai, ir jų pasiekti gali bet kuris.

LĖTPUODŽIO NAUDOJIMAS

PASIRUOŠIMAS NAUDOTI
 ■ Prieš naudodamiesi pirmą kartą išplaukite virimo dubenį A6, stiklinį dangtį A3 ir 

garinimo įdėklą A4 karštame vandens ir indų ploviklio tirpale, tuomet kruopščiai 
nusausinkite.

 ■ Prieš įdėdami virimo dubenį į lėtpuodžio bloką A8 patikrinkite, ar lėtpuodžio blokas 
ir išorinė išimamo virimo dubens A6 pusė yra švarūs ir be maisto likučių. Uždenkite 
virimo dubenį A6 stikliniu dangčiu A3; dangtis privalo būti horizontalus ir vienodai 
prisispausti prie dubens krašto. Paspauskite ant abiejų virimo dubens rankenų 
A5 esančius skląsčius ir stumkite juos dangčio rankenos A1 link, kol jie tinkamai 
užsifiksuos; žr. D pav.

 ■ Nors dangtis A3 yra užfiksuotas ant virimo dubens A6, virimo dubenį galima lengvai 
išimti iš lėtpuodžio bloko A8, paėmus už virimo dubens rankenų A5.

 ■ Išimamas virimo dubuo A6 yra pagamintas iš aliuminio ir turi nesvylančią dangą – jo 
negalima naudoti ant degiklių ar dujinių, elektrinių ar keraminių kaitviečių, taip pat 
jo negalima naudoti orkaitėse ir krosnelėse. Visi maisto gaminimo procesai privalo 
būti vykdomi virimo dubenyje A6, saugiai įdėtame į lėtpuodžio bloką A8.

Įspėjimas!
Nekelkite išimamo virimo dubens A6 už dangčio rankenos A1. 
Kelkite tik už abiejuose šonuose esančių virimo dubens rankenų 
A5.

ĮJUNGIMAS
 ■ Prijunkite lėtpuodžio maitinimo laido kištuką prie elektros lizdo. Lėtpuodis supypsės 

ir pradės veikti budėjimo režimu.

BUDĖJIMO REŽIMAS
 ■ Budėjimo režimas reiškia, kad lėtpuodis yra paruoštas naudoti. Ekrane B4 rodomos 

keturios linijos.
 ■ Norėdami, kad lėtpuodis pradėtų veikti budėjimo režimu, nustatydami ar keisdami 

maisto gaminimo nuostatas arba tuo metu, kai maistas jau gaminamas, prijunkite 
lėtpuodį prie elektros tinklo arba bet kuriuo metu paspauskite mygtuką B3.

MIEGO REŽIMAS
 ■ Lėtpuodžio miego režimas įjungiamas:

 –  automatiškai, kai jam veikiant budėjimo režimu 1 minutę neatliekamas joms 
veiksmas; 

 –  3 sekundes palaikius nuspaudus mygtuką B5.
 ■ Lėtpuodis iš miego režimo pažadinamas paspaudžiant bet kurį iš mygtukų B1–B6.

IŠJUNGIMAS
 ■ Norėdami visiškai išjungti lėtpuodį, atjunkite jo maitinimo laido kištuką nuo elektros 

lizdo.

MAISTO GAMINIMO REŽIMO PASIRINKIMAS
 ■ Spaudinėdami mygtuką B6 įjunkite atskirus režimus nuo C1 iki C9.  Pirmasis režimas 

visada yra C1, kiti režimai seka eilės tvarka, pagal laikrodžio rodyklę. Atskirų režimų 
įjungimą palydi garso signalas, mirksintis atitinkamo režimo indikatorius, ekrane B4 
rodoma maisto gaminimo trukmė, taip pat mirksintis mygtuko B5 indikatorius.

MAISTO GAMINIMO TRUKMĖS REGULIAVIMAS
 ■ Kiekvieno maisto gaminimo režimo trukmė yra iš anksto nustatyta; ši vertė 

parodoma ekrane B4. Šią vertę galima padidinti arba sumažinti spaudant mygtukus 
B2; tai visada vykdoma tam tikrais intervalais ir tik galimose ribose; žr. toliau pateiktą 
lentelę.

Numatytosios maisto gaminimo trukmės vertės ir reguliavimo ribos:

REŽIMAS NUMATYTOJI 
VERTĖ

REGULIUOJAMOS 
TRUKMĖS RIBOS

ŠILUMOS 
PALAIKYMAS 

SKRUDINIMAS

Atsargus kaitinimas 15 min. 5–60 min. 
(5 min. padalomis) rankinis

Mažas kaitinimas 15 min. 5–60 min. 
(5 min. padalomis) rankinis

Vidutinis kaitinimas 15 min. 5–60 min. 
(5 min. padalomis) rankinis

Apskrudinimas 15 min. 5–60 min. 
(5 min. padalomis) rankinis

Intensyvus 
apskrudinimas 15 min. 5–60 min. 

(5 min. padalomis) rankinis

MAISTO GAMINIMAS

Lėtas virimas žemoje 
temperatūroje 

(„Slow Cook Low“)
8 val. 6–14 val. 

(10 min. padalomis)
automatinis / 

rankinis

Lėtas virimas aukštoje 
temperatūroje 

(„Slow Cook High“)
6 val. 2–8 val. 

(10 min. padalomis)
automatinis / 

rankinis

Virimas garuose 
(„Steam“) 20 min. 10–120 min. 

(1 min. padalomis) rankinis

Jogurtas 8 val. 6–12 val. 
(10 min. padalomis) rankinis

Pastaba.
Visi skrudinimo režimai turi automatinio įkaitinimo funkciją. Nustatyta 
trukmė bus pradėta skaičiuoti tik nuo to momento, kai bus baigtas 
įkaitinimo etapas.
Jei veikiant SKRUDINIMO arba MAISTO GAMINIMO režimui nutrūktų 
elektros tiekimas, lėtpuodis įsimins tuo metu veikiantį režimą ir 
nustatytą maisto gaminimo trukmę, su sąlyga, kad elektros tiekimo 
sutrikimas netruks ilgiau nei 15 minučių. Kai elektros tiekimas bus 
atitaisytas, lėtpuodis toliau veiks nustatytu režimu. Jei elektros 
tiekimas nutrūktų ilgiau nei 15 minučių, būtina iš naujo pasirinkti 
maisto gaminimo režimą ir nustatyti maisto gaminimo trukmę.

 ■ Rankiniu būdu nustatytą trukmę galima bet kuriuo metu atšaukti paspaudžiant 
mygtuką B3.

MAISTO GAMINIMO ĮJUNGIMAS
 ■ Paspauskite mygtuką B5, kad būtų patvirtintas pasirinktas režimas bei laiko 

nuostata, ir maistas būtų pradėtas gaminti. 

Pastaba.
Pasirinktą režimą bei maisto gaminimo trukmę privaloma patvirtinti 
ir maisto gaminimą įjungti per 60 sekundžių. Šiam laikui praėjus 
lėtpuodis vėl pradės pypsėti, įspėdamas, kad jis yra įjungtas, bet dar 
negamina maisto. Jei per 5 minutes neatliksite jokio veiksmo, lėtpuodis 
automatiškai pradės veikti budėjimo režimu ir visos nuostatos bus 
atšauktos.
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SKRUDINIMO REŽIMAS
 ■ Šis lėtpuodis turi 5 skrudinimo režimus, C–C5, kurie skirti visiems maisto gaminimo 

būdams – nuo apskrudinimo, paskrudinimo iki intensyvaus apskrudinimo. Šie 
režimai idealiai tinka mėsai apskrudinti ir daržovėms apkepti, o  paskui lėtai jas 
gaminti, troškinant prieskonių ir mėsos sultiniuose, todėl lėtai gaminami patiekalai 
taps dar sultingesni.

SKRUDINIMO funkcija Temperatūra (apyt.)

Atsargus kaitinimas 100 °C

Mažas kaitinimas 120 °C

Vidutinis kaitinimas 150 °C

Apskrudinimas 170 °C

Intensyvus apskrudinimas 180 °C

 ■ Spausdami mygtuką B6 pasirinkite pageidaujamą režimą. Jei reikia, pakeiskite 
trukmę spausdami mygtukus B2 ir patvirtinkite pasirinktą nuostatą paspausdami 
mygtuką B5. Ekrane B4 pasirodys mirksintis trikampis ir lėtpuodis pradės vykdyti 
įkaitinimo etapą. Kai lėtpuodis supypsės ir laikmatis pradės atgalinę laiko atskaitą, 
įkaitinimo etapas bus baigtas ir lėtpuodis pradės vykdyti faktinį maisto gaminimo 
etapą. Kai laikmatis pasieks nulį, maisto gaminimo procesas bus baigtas. Lėtpuodis 
supypsės ir pradės veikti budėjimo režimu. 

Pastaba.
Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti maisto gaminimo procesą 
paspausdami mygtuką B3.

MAISTO GAMINIMO REŽIMAS
 ■ Šis lėtpuodis turi 2 lėto maisto gaminimo režimus, C8 ir C9. Saugiai įdėję virimo 

dubenį A6 į lėtpuodžio bloką A8, sudėkite į virimo dubenį visus maisto produktus, 
tolygiai paskirstydami juos ant dubens dugno. Uždenkite virimo dubenį A6 dangčiu 
A3 ir tinkamai užfiksuokite jį ant virimo dubens rankenų A5 esančiais skląsčiais; žr. 
D pav.

 ■ Spausdami mygtuką B5 pasirinkite pageidaujamą funkciją C8 arba C9. Jei reikia, 
spaudinėdami mygtukus B2 pakeiskite maisto gaminimo trukmę. Paspauskite 
mygtuką B5, kad patvirtintumėte pasirinktą nuostatą, ir maisto gaminimo procesas 
būtų pradėtas. Užsidegs pasirinktos funkcijos indikatorius ir ekrane B4 bus rodoma 
galinė laiko atskaita.

 –  Pasirinkus režimą C9, patiekalas bus atsargiai kaitinamas ilgesnį laiko tarpą, jo 
neperkepant ir neprideginant. Taigi, patiekalo maišyti nereikės.

 –  Pasirinkus režimą C8, patiekalas bus gaminamas maždaug pusę tiek laiko, kiek 
užtrunkama naudojant režimą C9. Esant režimui C8, tam tikri patiekalai gali 
pasiekti virimo temperatūrą, todėl būtina pripilti vandens. Tai priklauso nuo 
recepto ir gaminimo laiko. Retkarčiais pamaišant, tolygiau pasiskirstys skoniai.

 ■ Kai laikmatis pasieks nulį, lėtpuodis penkis kartus supypsės ir pradės veikti ŠILUMOS 
PALAIKYMO režimu; švies mygtuko B1 indikatorius. Lėtpuodis šiuo režimu veiks 4 
valandas, o paskui bus įjungtas budėjimo režimas.

Įspėjimas!
Jei lėtpuodžiui gaminant maistą jūsų nebūtų namuose ir 
nutrūktų elektros tiekimas, maistą išmeskite, net jei jis ir atrodys 
pagamintas.

 ■ Daugiau informacijos žr. skyriuje „Lėto maisto gaminimo vadovas“.

VIRIMO GARUOSE REŽIMAS
 ■ Prieš pradėdami virti garuose įsitikinkite, ar virimo dubuo A6 yra švarus. Dėkite 

garinimo įdėklą A4 ant virimo dubens dugno. Įpilkite į virimo dubenį A6 1–1,3 litro 
vandens: vandens turi būti tiek, kad jis nesiektų garinimo įdėklo A4.

 ■ Atsižvelgdami į patiekalo tipą ir pageidaujamą gaminimo būdą, maistą galite dėl ant 
garinimo įdėklo A4 prieš pasirinkdami maisto gaminimo funkciją arba tik po to, kai 
užvirs vanduo. 1–1,3 litro vandens užvirs maždaug po 10 minučių.

 ■ Dėkite maistą ant garinimo įdėklo A4, uždenkite virimo dubenį A6 dangčiu A3 ir 
užfiksuokite jį. Nenuimkite dangčio A3, kol maistas bus verdamas garuose. Pravėrus 
dangtį išeis garai ir maisto gaminimo trukmė pailgės.

 ■ Spauskite mygtuką B5, kad pasirinktumėte režimą C7. Jei reikia, spaudinėdami 
mygtukus B2 pakeiskite maisto gaminimo trukmę. Įsitikinkite, ar nustatyto laiko 
pakaks vandeniui užvirti. Virdami garuose stebėkite vandens lygį virimo dubenyje 
A6. Jei reikia pripilti daugiau vandens, atlaisvinkite ir nuimkite dangtį A3 (mūvėdami 
sausomis virtuvinėmis pirštinėmis), pripilkite karšto vandens, vėl uždenkite ir 
užfiksuokite dangtį A3.

 ■ Pabaigę virti garuose ir atidengę dangtį, galite išimti garinimo įdėklą A4 iš virimo 
dubens A6. Arba pagamintą patiekalą iš garinimo įdėklo A4 galite išimti žnyplėmis, 
o garinimo įdėklą A4 palikti virimo dubenyje, kol jis visiškai atvės, ir paskui jį išimti. 

 ■ Daugiau informacijos rasite skyriuje „Virimo garuose vadovas“.

JOGURTO GAMINIMO REŽIMAS
 ■ Visą įrangą ir virtuvės reikmenis, naudojamus jogurtui gaminti, prieš naudojimą 

privaloma sterilizuoti. Sumaišykite visus maisto produktus atskirame dubenyje, 
tuomet supilkite viską į virimo dubenį A6.

 ■ Uždenkite virimo dubenį A6 dangčiu A3 ir užfiksuokite jį.
 ■ Spauskite mygtuką B5, kad pasirinktumėte režimą C6. Jei reikia, spaudinėdami 

mygtukus B2 pakeiskite maisto gaminimo trukmę.

Dėmesio!
Saugumo sumetimais nebandykite naudokite šios funkcijos 
kitais tikslais. Ši funkcija skirta tik jogurtui gaminti.

 ■ Daugiau informacijos rasite skyriuje „Jogurto gaminimo vadovas“.

ŠILUMOS PALAIKYMO REŽIMAS
 ■ Šis lėtpuodis turi automatinį ir rankinį reguliuojamą šilumos palaikymo režimą:

 –   Šilumos palaikymo režimas įjungiamas, režimo C8 arba C9 laikmatis pasiekia nulį.
 –  Šilumos palaikymo režimą galima nustatyti rankiniu būdu, kai lėtpuodis baigia 

skrudinimo, virimo arba automatinį šilumos palaikymo režimus.
 ■ Pasirinkus rankinį šilumos palaikymo režimą, užsidega indikatorius B1 ir ekrane 

rodomas toliau skaičiuojamas laikas. Nustačius rankinį ir automatinį šilumos 
palaikymo režimus, lėtpuodis šiuo režimu veiks 4 valandas, o  paskui bus įjungtas 
budėjimo režimas. Šilumos palaikymo funkciją galima bet kada atšaukti paspaudus 
mygtuką B3.

LĖTO MAISTO GAMINIMO VADOVAS

 ■ Šis lėtpuodis skirtas maisto produktams tolygiai išdėlioti, kad būtų suintensyvintas 
ir sustiprintas mėsos skonis, naudojant vieną prikaistuvį apskrudinimui, intensyviam 
skrudinimui ir lėtam troškinimui. Atsižvelgiant į temperatūrą ir maisto produktus, 
lėtas maisto gaminimas gali trukti nuo 3 iki 12 valandų. 

 ■ Nors prieš pradedant faktinį lėtą maisto gaminimo procesą, maistą rekomenduojama 
apskrudinti, tai nėra būtina. Intensyviai apskrudinus ir suskrudinus, mėsa lieka 
sultinga, sustiprėja jos skonis ir ji būna gardesnė.

MĖSOS PARUOŠIMAS
 ■ Pirkdami mėsą lėtam gaminimui pasirinkite plonesnius gabalėlius ir pašalinkite 

nuo jų matomus riebalus. Gamindami mėsą pagal receptus, kuriems reikia naudoti 
puodą, supjaustykite mėsą maždaug 2,5–3 cm kubeliais. Lėtpuodyje galima gaminti 
ploniau supjaustytą mėsą. Jei būtina, mėsos galima neiškaulinti, kad gaminama 
mėsa liktų minkšta; visgi, dėl to pailgės maisto gaminimo trukmė.

Mėsos išpjovos, tinkamos lėtam gaminimui:

Jautiena Sprandinė, papilvės kepsnys, viršutinis kumpis, kumpio vidinė dalis, 
kulninė be kaulo, kulninė su kaulu („Osso Bucco“)

Aviena Koja, kulninės, sprandinės kotletai, mentė arba nugarinė be kaulo

Veršiena Kubeliais pjaustyta pasturgalio dalis, nugarinė / pjausniai, mentės 
kepsniai, sprandinės pjausniai, kulninė

Kiauliena Kiaulės kojos kepsniai, krūtininės pjausniai, mentės pjausniai, 
muštiniai be kaulo

Vištiena Blauzdelės, šlaunelės, ketvirčiai, šlaunelių mėsa be odos ir sparneliai

DARŽOVIŲ PARUOŠIMAS
 ■ Supjaustykite daržoves vienodo (maždaug 2–3  cm) dydžio gabalėliais, kad jos 

būtų vienodai pagamintos. Šaldytas daržoves privaloma atšildyti prieš dedant jas į 
lėtpuodį su kitais maisto produktais.

SAUSŲ PUPELIŲ IR ANKŠTINIŲ PARUOŠIMAS
 ■ Sausas pupelės ir ankštinius rekomenduojama mirkyti pernakt. Paskui juos reikia 

nukošti, perplauti vandeniu ir supilti į virimo dubenį A6 kartu su pakankamu kiekiu 
vandens, kad pupelių ir ankštinių tūris padvigubėtų, Virkite 2–4 valandas, pasirinkę 
režimą C8.

MĖSOS KEPIMAS
 ■ Lėtpuodyje kepta mėsa yra skani ir sultinga. Ilgas gaminimo procesas uždengtame 

puode sušvelnina ir suminkština jungiamuosius bei raumenų audinius, todėl mėsą 
žymiai lengviau supjaustyti. Pasitelkiant šį maisto gaminimo būdą galima naudoti 
pigesnę mėsą.

 ■ Mėsa lėto gaminimo metu neapskrudinama – tam, prieš pradedant lėtai gaminti, 
reikia panaudoti režimą C5.

 ■ Apkepant mėsą vandens pilti nebūtina. Prieš pradėdami kepti mėsą, padėkite ją ant 
garintuvo įdėklo A4. Tuomet kepamos mėsos paviršius liks sausas ir be riebalų.

Kepimui tinkamos išpjovos:

Jautiena Mentės, apatinio kumpio kepsniai, šonkauliai, pjausniai, apatinė 
nugarinės dalis, viršutinio kumpio kepsnys

Aviena Ėriuko koja, nugarinė, nugarinės kepsniai, šonkauliai, kojos, 
sprandinė, mažieji kepsneliai

Veršiena Kumpio kepsnys, veršienos nugarinė, šonkaulių kepsnys „Kelmas“, 
mentė / sprandinė

Kiauliena Nugarinė, sprandinė, karka, šonkaulių kepsnys „Kelmas“ (ne odos 
ir riebalų) 

MĖSOS KEPIMAS
Norint pakepinti mėsą šiame lėtpuodyje, reikia šiek tiek vandens. Įpilkite reikiamą kiekį 
vandens į virimo dubenį A6, kad būtų apsemtas vienas trečdalis mėsos. Apkepinimo 
metu mėsa neapskrudinama – tam, prieš pradedant kepti, reikia panaudoti režimą C5.
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Apkepinimui tinkamos išpjovos:

Jautiena Viršutinio kumpio kepsnys, mentė, apatinio kumpio kepsnys, 
didkepsnis, krūtininė

Aviena Sprandinė, koja, mentė

Veršiena Mentė / sprandinė

Kiauliena Nugarinė, kiaulienos sprandinė, kepsniai

MAISTO RUOŠIMO TRUKMĖS NUOSTATOS
Bendroji lėto gaminimo trukmė:
Režimas C9: 6–14 val.
Režimas C8: 2–8 val.

Įprasta maisto gaminimo 
trukmė Lėto maisto gaminimo trukmė (be apkepinimo)

Režimas C9 Režimas C8

35–60 min. 6–10 val. 3–5 val.

1–3 val. 8–10 val. 4–6 val.

Įprasta maisto gaminimo 
trukmė Lėto maisto gaminimo trukmė (su apkepinimu)

Režimas C9 Režimas C8

35–60 min. 4–5 val. 2–3 val.

1–3 val. 5–6 val. 3–4 val.

Pastaba.
Pirmiau pateiktos maisto gaminimo trukmės vertės tėra orientacinės. 
Gaminimo trukmė priklausys nuo naudojamų maisto produktų, 
temperatūros ir patiekalo dydžio.

PATARIMAI
 ■ Nupjaustykite nuo mėsos ir paukštienos visus matomus riebalus.
 ■ Mėsai ir paukštienai pagaminti prireiks mažiausiai 6–7 valandų naudojant režimą C9 

arba 3–4 valandų naudojant režimą C8.
 ■ Maisto produktai ir skysčiai privalo užimti tik ¾ virimo dubens A6 talpos.
 ■ Jei maisto gaminimo procesui pasibaigus dubenyje liktų per daug vandens, nuimkite 

dangtį ir įjunkite maisto gaminimo režimą C8 30–45 minučių arba tol, kol skysčio 
sumažės. Skysčio kiekį taip pat galima sumažinti, įpylus į karštą skystį vandenyje 
išmaišyto kukurūzų krakmolo.

 ■ Gamindami užšaldytą mėsą ir paukštieną prieš tai ją visada atšildykite.
 ■ Norėdami pakelti dangtį A3 arba išimti virimo dubenį A6, visada mūvėkite virtuvines 

pirštines.
 ■ Patiekdami patiekalą virimo dubenį A6 padėkite ant karščiui atsparaus padėklo.
 ■ Neįjunkite lėtpuodžio, kol į lėtpuodžio bloką A8 nebus įdėtas virimo dubuo A6.
 ■ Negaminkite užšaldytos mėsos ar paukštienos.
 ■ Be reikalo nenuiminėkite dangčio A3 nuo virimo dubens A6, nes išeis daug šilumos.
 ■ Nenaudokite režimo C8, jei planuojate nebūti namuose ilgiau nei 3 valandas.

VIRIMO GARUOSE VADOVAS
 ■ Garuose pagaminti patiekalai išsaugo didžiąją dalį savo maistinės vertės. Virdami 

garuose, patiekalą galite dėti ant pateiktojo garinimo įdėklo A4, kuris yra dedamas 
į virimo dubenį A6. Įsitikinkite, ar patiekalas yra aukščiau ir nesiekia vandens arba 
sultinio lygio.

 ■ Verdant garuose svarbu, kad dangtis A3 būtų tinkamai uždengtas ir užfiksuotas, 
nes, jei dangtis bus atidarytas, išeis garai ir pailgės gaminimo laikas. Atsižvelgdami 
į patiekalo tipą ir pageidaujamą gaminimo būdą, patiekalą galite dėl ant garinimo 
įdėklo A4 prieš pasirinkdami maisto gaminimo funkciją arba tik po to, kai užvirs 
vanduo. Toliau pateiktose lentelėse numatoma, kad bus naudojama 1,2  litro 
vandens; įkaitinimo trukmė yra įskaičiuota.

DARŽOVĖS
 ■ Daržovės privalo būti supjaustytos vienodo dydžio gabalėliais, kad būtų vienodai 

pagamintos.
 ■ Mažesni daržovių gabalėliai bus pagaminti greičiau.
 ■ Garuose galima virti ir šviežias, ir šaldytas daržoves; visgi, šaldytos daržovės bus 

gaminamos ilgiau, nors jų prieš gaminimą atšildyti nebūtina.
 ■ Gaminimo trukmė priklausys nuo daržovių dydžio, formos ir asmeninio skonio. Jei 

norite minkštesnių daržovių, gaminimo laiką pailginkite.
 ■ Įsitikinkite, ar vandens arba sultinio lygis nesiekia garinimo įdėklo A4 apačios.

Daržovių gaminimo pavyzdžiai:

Šparagai nuskusti ūgliai 2 ryšeliai 12–16 min.

Šparaginės pupelės nupjautais galiukais, 
nepjaustytos 200 g 12–16 min.

Brokoliai padalyti žiedynais 250 g 12–15 min.

Briuselio kopūstai kryžmai įpjautais 
žiedynais 200 g 17–20 min.

Morkos supjaustytos juostelėmis 3 vidutinio 
dydžio (300 g) 20–25 min.

Žiediniai kopūstai padalyti žiedynais 300 g 22–25 min.

Kukurūzai nesmulkintos burbuolės
2 mažos 

nesmulkintos 
burbuolės

20–25 min.

Žirneliai su 
ankštimis nupjautais galiukais 250 g 12–15 min.

Žalieji žirneliai švieži, lukštenti 250 g 15–18 min.

Žirneliai šaldyti 250 g 12–15 min.

Bulvės šviežios, ankstyvosios, 
nepjaustytos

8 (kiekviena 
po 80 g) 40–50 min.

Saldžiosios bulvės Supjaustytos 3 cm 
gabalėliais 400 g 25–30 min.

Moliūgai supjaustyti 3 cm 
gabalėliais 400 g 24–29 min.

Špinatai 
(angliškieji) nuplauti lapai ir koteliai 1 ryšelis 8–10 min.

Moliūgėliai Nupjautais galais 350 g 20–25 min.

Griežčiai nulupti ir supjaustyti 3 cm 
gabalėliais 150 g 20–25 min.

Cukinijos supjaustytos 3 cm 
gabalėliais 330 g 17–20 min.

ŽUVIS IR JŪROS GĖRYBĖS
 ■ Gamindami žuvį pagardinkite ją šviesiomis prieskoninėmis žolelėmis, svogūnais, 

citrina ir pan.
 ■ Žuvį ant garinimo įdėklo A4 dėkite vienu sluoksniu, jos gabalėliai neturi persidengti.
 ■ Žuvį reikia gaminti tol, kol ją galima bus lengvai perplėšti šakute ir jos filė taps 

neskaidri.

TIPAS REKOMENDACIJOS IR PATARIMAI
GAMINIMO 

TRUKMĖ 
(apyt.)

Žuvis

filė Žuvį garuose reikia gaminti tol, kol ją 
galima bus lengvai perplėšti šakute ir 
jos filė taps neskaidri. Filė gabalėliai 
yra gatavi, kai juos lengva atskirti nuo 
stuburo.

20–24 min.

nepjaustyta 25–30 min.

filė 22–25 min.

Midijos kriauklėse Nuplaukite ir pašalinkite plaukelius, 
virkite, kol jos atsivers 15–18 min.

Midijos ir 
moliuskai

Nuplaukite, virkite, kol jos atsivers 15–20 min.

Nelukštentos 
krevetės

Virkite garuose, kol taps rožinės spalvos 15–20 min.

Šukutės Virkite garuose, kol neteks skaidrumo 15–20 min.

PAUKŠTIENA
 ■ Pasirinkite maždaug vienodo dydžio paukštienos gabalėlius, kad jie būtų vienodai 

pagaminti.
 ■ Norėdami, kad paukštiena būtų pagaminta vienodai, paukštienos gabalėlius ant 

garinimo įdėklo A4 išdėliokite vienu sluoksniu.
 ■ Nupjaustykite matomus riebalus ir odą.
 ■ Jei norite, kad paukštiena būtų apskrudusi, prieš virdami garuose galite juos 

apskrudinti pasirinkdami režimą C5.
 ■ Pradurkite storiausią vietą, kad įsitikintumėte, jog paukštiena yra gatava. Turi ištekėti 

skaidrios sultys.

TIPAS REKOMENDACIJOS IR 
PATARIMAI

GAMINIMO TRUKMĖ 
(apyt.)

Krūtinėlių filė
Storiausias filė dalis (250 
g) dėkite arčiau garinimo 
įdėklo A4 krašto.

25–30 min.

Blauzdelės
Storiausias dalis (250 g) 
dėkite arčiau garinimo 
įdėklo A4 krašto.

30–35 min.

Šlaunelių filė
Storiausias dalis (250 g) 
dėkite arčiau garinimo 
įdėklo A4 krašto.

25–30 min.

KOLDŪNAI
 ■ Lėtpuodyje garuose galima virti ir šviežius, ir šaldytus koldūnus bei suktinukus.
 ■ Ištieskite garinimo įdėklą A4 kepimo popieriumi, kopūstų arba salotų lapais, arba 

patepkite jį aliejumi, kad koldūnai nepriliptų.
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TIPAS REKOMENDACIJOS IR 
PATARIMAI

GAMINIMO TRUKMĖ 
(apyt.)

Kiauliena kepimui ant 
grotelių arba suktinukai 
su vištiena

Gaminkite neatšildę. 15–19 min.

Šaldyti koldūnai Atskirkite vienus nuo kitų 
prieš virdami garuose. 17–20 min.

Švieži koldūnai 20–25 min.

JOGURTO GAMINIMO VADOVAS
 ■ Jogurtas gaminamas pridedant į pasterizuotą pieną bakterinės jogurto kultūros ir 

palaukiant, kol mišinys per kelias valandas įrūgs tinkamoje temperatūroje. Jogurto 
kultūra pakeičia didžiąją piene esančios laktozės dalį pieno rūgštimi ir šio proceso 
metu gaunamas glotnus tirštas, jogurtui būdingo skonio patiekalas.

 ■ Jogurto kultūra gali būti parduotuvėse įsigyjamas natūralus jogurtas, anksčiau 
pagamintas jogurtas, prekybos centruose pakeliuose parduodami jogurto milteliai 
arba sveiko maisto parduotuvėse parduodama jogurto kultūra.

PATARIMAI
 ■ Prieš naudodami, visus virtuvės reikmenis išplaukite karštu vandeniu ir nusausinkite 

juos, kad jie būtų švarūs. Tuomet nesidaugins bakterijos.
 ■ Visos sudedamosios dalys būtinai privalo būti šviežios ir tinkamos jogurtui gaminti.
 ■ Nelieskite lėtpuodžio, kol vyksta jogurto gaminimo procesas. Antraip jogurtas gali 

koaguliuoti.
 ■  Nepalikite jogurto rūgti ilgiau nei rekomenduojama.
 ■ Nepalikite lėtpuodžio šalia šilumos šaltinio, tiesioginiais saulės spinduliais 

apšviestoje vietoje arba lauke.
 ■ Pagaminę jogurtą, prieš jį naudodami, palaikykite jį kelias valandas šaltoje vietoje. 

Jogurtui atvėsus, pagerėja po struktūra ir skonis.
 ■ Jei norite tirštesnio jogurto, iškoškite jogurtą pro švarią audeklo skiautę, kad ištekėtų 

išrūgos; koškite, kol jogurtas taps norimos konsistencijos.

RECEPTAI

BALTAS JOGURTAS IŠ NENUGRIEBTO PIENO
3 litrai nenugriebto pieno,
250 ml natūralaus balto jogurto,
150 g nenugriebto pieno miltelių.

BALTAS JOGURTAS IŠ LIESO PIENO
3 litrai lieso pieno,
250 ml natūralaus balto jogurto, pagaminto iš lieso pieno,
150 g lieso pieno miltelių.

BALTAS JOGURTAS IŠ OŽKŲ PIENO
3 litrai pasterizuoto ožkų pieno,
250 ml natūralaus balto jogurto, pagaminto iš ožkų pieno,
300 g ožkų pieno miltelių (jei jų nėra, padidinkite jogurto, pagaminto iš ožkų pieno, 
kiekį iki 375 ml).

PAKELIUOSE PARDUODAMAS JOGURTO MIŠINYS
4 litrai kambario temperatūros geriamojo vandens,
4 pakeliai (maždaug 560 g) natūralaus nesaldinto jogurto miltelių.

REKOMENDUOJAMI PAGARDAI

PRIEŠ RAUGINANT PAGARDINTAS JOGURTAS, NAUDOJAMAS ATVĖSINTAS:
 ■ įvairių skonių pieno gėrimai saldžiam pagardintam jogurtui gaminti,
 ■ pagardinti jogurtai vietoj jogurto kultūrų.

PO RAUGINIMO PAGARDINTAS JOGURTAS, NAUDOJAMAS ATVĖSINTAS:
 ■ gardinamas klevų, melasos sirupais arba medumi,
 ■ įmaišoma įvairių trintų vaisių, pavyzdžiui, bananų, ananasų, aviečių, gervuogių, 

mangų,
 ■ struktūrai pagerinti pridedama šiek tiek javainių, susmulkintų šviežių vaisių,
 ■ įmaišomi 1–2 valgomieji šaukštai obuolių tyrės, pridedama razinų ir malto cinamono.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Norėdami išplauti lėtpuodį, visada įjunkite jo miego režimą 3 sekundes palaikydami 

nuspaudę mygtuką B5, tada ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. 
Palaukite, kol lėtpuodis visiškai atvės, tada nuimkite dangtį A3 nuo virimo dubens 
A6.

Dėmesio!
Jei išimamas virimo dubuo A6 ir stiklinis dangtis A3 yra karšti, 
nemerkite jų į šaltą vandenį ir nekiškite jų po tekančiu šaltu 
vandeniu. 

 ■ Išplaukite išimamą virimo dubenį A6, stiklinį dangtį A3 ir garinimo įdėklą A4 
karštame vandenyje naudodami indų ploviklį, tada išskalaukite ir kruopščiai 
nusausinkite. Virimo dubenį A6 taip pat galite plauti indaplovėje.

 ■ Jei norite atmirkyti prikepusius maisto likučius, pamirkykite virimo dubenį A6 20–
30 minučių karštame vandenyje, įpylę indų ploviklio. Tuomet maisto likučius lengvai 
pašalinsite minkštu indų plovimo šepetėliu.

Dėmesio!
Indaplovėje negalima plauti jokios lėtpuodžio dalies, išskyrus virimo 
dubenį A6.
Lėtpuodžio bloko A8 ir jo maitinimo laido negalima plauti vandeniu iš 
čiaupo. Nepurkškite ant lėtpuodžio bloko arba maitinimo laido vandens 
ar kitokio skysčio, nemerkite jo į vandenį ar kitokį skystį.

 ■ Lėtpuodžio bloką A8 galima valyti minkšta drėgna šluoste, o  paskui kruopščiai 
nusausinti.

Dėmesio!
Niekada nenaudokite chemikalų, indų šveitiklių, plieno vatos ir 
šveičiamųjų valymo priemonių lėtpuodžio bloko A8 išoriniam 
paviršiui arba virimo dubeniui A6 valyti, nes šios medžiagos gali 
sugadinti lėtpuodžio bloką A8 arba virimo dubenį A6.

SAUGOJIMAS
 ■ Norint padėti lėtpuodį į saugojimo vietą, jis privalo būti visiškai atvėsęs, švarus ir 

sausas, išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.
 ■ Įdėkite virimo dubenį A6 į lėtpuodžio bloką A8 ir uždenkite virimo dubenį dangčiu 

A3.
 ■ Padėkite lėtpuodį į švarią sausą, vaikams nepasiekiamą vietą. 

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
Nominalus dažnis  ................................................................................................................... 50-60 Hz
Nominalus galingumas  ............................................................................................  1 135–1 350 W
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)  ............................................................  260 x 280 x 440 mm
Svoris  ................................................................................................................................................. 5,6 kg

Techninės terminologijos paaiškinimas 

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko: 
IP20 – prietaisas pagamintas tokiu būdu, kad jokios pavojingos dalys negalėtų 
susiliesti su kūno dalimis, o  kartu prietaisas apsaugotas nuo neigiamo vandens, 
galinčio patekti į vidų, poveikio.
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. 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.


