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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas,  dizainas  ir  techninė  specifikacija  gali  būti  keičiami  be  išankstinio  įspėjimo  ir  mes
pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Techninė informacija

Parametras Parametro vertė

Pavadinimas Daugiafunkcinis puodas

Modelis RC-HPC4L RC-HPC5L RC-HPC6L RC-HPC8L

Įtampa [V~] / dažnis 
[Hz]

230/50

Galingumas [W] 800 900 1000 1250

Talpa [L] 4 5 6 8

Išmatavimai IxPxA 
[mm]

270 x 300 x 300 300 x 345 x 305 300 x 345 x 325 310 x 370 x 350

Svoris [kg] 3,8 4,3 4,45 5,8

Išdėstymas

1. Dangčio rankena
2. Dangtis
3. Rankena
4. Korpusas
5. Valdymo skydelis
6. Apsauginis vožtuvas

Valdymo skydelis

1. Temperatūros palaikymas / pasirinkimo atšaukimas
2. Pakartotinis šildymas
3. Ekranas
4. Virimas garais
5. Virimo pasirinkimo mygtukas:

 5a. – žuvis
 5b. – kiaušiniai
             5c. – bulvės

6. Laiko sutrumpinimo mygtukas
7. Laiko prailginimo mygtukas

  Paruošimo režimai:
8. Mėsa
9. Ryžiai
10. Sriuba
11. Daržovės
12. Pica
13. Pyragas
14. Jogurtas
15. Dribsniai
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Naudojimas

Temperatūros palaikymas:
automatinis temperatūros palaikymas pasibaigus pasirinkai programai (išskyrus ruošiant jogurtą). Naudojant 
šią programą, ekrane bus matomas tekstas „b – --“. Vidinė temperatūra yra maždaug 65-75 [°C]. Maksimalus
galimas laikas, kuriuo temperatūra gali būti palaikoma – 24 valandos. Nerekomenduojama šildyti maisto 
ilgiau nei 6-ias valandas – per ilgas maisto šildymas gali paveikti maisto skonį ir struktūrą.

Pasirinkimo atšaukimas:
paspaudus mygtuką (1), vartotojas ištrins pasirinktą nustatymą arba nutrauks veikiančią programą.

Pakartotinis šildymas:
programa padeda pakartotinai pašildyti ankščiau paruoštą maistą. Norint pakartotinai pašildyti patiekalą, 
rekomenduojama įpilti mažą kiekį vandens į nuimamą dubenį, įdėti patiekalą.

Virimas garais:
programa skirta paruošti patiekalą garais. Įpilkite vandens į nuimamą dubenį, patiekalas gali būti dedamas 
ant perforuoto stovo (komplekte nepridedamas).

Virimo pasirinkimo mygtukas:
programą galite pasirinkti spausdami mygtuką (5). Įpilkite vandens, įdėkite produktą į nuimamą dubenį.

Mėsos paruošimo režimas:
programa skirta mėsai paruošti. Mėsa turėtu būti supjaustyta į mažas dalis. Įpilkite nedidelį kiekį vandens, 
įdėkite mėsą į nuimamą dubenį.

Ryžių paruošimo režimas:
programa skirta ryžiams išvirti. Rekomenduojama įpilti 1-ą stiklinę vandens 1-ai stiklinei ryžių. Mažiausias 
galimas kiekis virimui – 2-i stiklinės ryžių. Didžiausias galimas kiekis virimui – 8 stiklinės – RC-HPC4L, 10 
stiklinių – RC-HPC5L, 12 stiklinių – RC-HPC6L, 16 stiklinių – RC-HPC8L. Viduje nuimamo dubens, yra skalė 
ryžių kiekio matavimui. 

Sriubos paruošimo režimas:
programa skirta sriubai paruošti. Įpilkite vandenį, bei produktus sriubai paruošti į nuimamą dubenį.

Daržovių paruošimo režimas: 
programa skirta daržovėm paruošti. Įpilkite vandenį, bei daržoves (morkas, kukurūzus ar k.t.) į nuimamą 
dubenį.

Picos paruošimo režimas:
įpilkite nedidelį kiekį aliejaus į apatinę nuimamo dubens dalį. Įdėkite paruoštą suformuotą picos tešlą, 
sulygindami apatinę tešlos dalį su nuimamo dubens apačia. Uždėkite ant tešlos norimus produktus 
(dešreles, sūrį ar k.t.).

Pyrago paruošimo režimas:
įpilkite nedidelį kiekį aliejaus į apatinę nuimamo dubens dalį, ištepkite aliejų tolygiai. Įdėkite iš ankščiau 
sumaišytus produktus. 

Jogurto paruošimo režimas:
įdėkite iš ankščiau paruoštą jogurto bazę į nuimamą dubenį, arba jogurto talpą į šiek tiek vandeniu užpildytą 
nuimamą dubenį.

Dribsnių paruošimo režimas:
programa skirta dribsniams paruošti. Įdėkite dribsnius, bei vandenį arba pieną į nuimamą dubenį.
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Režimas Laiko diapazonas
[min] –

reguliavimas kas
1 min

Mėsa 20 ÷ 30

Ryžiai 8 ÷ 15

Sriuba 10 ÷ 40

Daržovės 15 ÷ 25

Pica 20 ÷ 40

Pyragas 30 ÷ 50

Jogurtas 360 ÷ 720

Dribsniai 15 ÷ 35

Žuvis 5 ÷ 12

Kiaušiniai 2 ÷ 5

Bulvės 8 ÷ 15

Garai 15 ÷ 35

Pakartotinis pašildymas 5 ÷ 15

* Maistas turi būti gaminamas nuimame dubenyje. Draudžiama ruošti maistą tiesiogiai ant vidinės prietaiso 
korpuso dalies. Tai gali sugadinti prietaisą.

a) Nuimamas dubuo
b) Vidinė korpuso dalis

Mažiausias dubens užpildymo kiekis yra 1/5 visos talpos. Didžiausias dubens užpildymo kiekis yra 3/5 visos 
talpos patiekalams, kurie gali padidinti bendrą tūrį putomis ar k.t. (pvz.: avižiniai dribsniai, ryžiai, pieno 
produktai) ir 4/5 visos talpos kitiems patiekalams (nuimame dubenyje yra skalė).

Pasirinkus vieną iš valgio ruošimo režimų arba kaitinimo / virimo režimų, nustačius laiką, prietaisas pradės 
pirmąjį veikimo etapą: šildymo procesą. Šildymo procesas truks, kol pasieks reikalingą temperatūrą ir slėgį, 
priklausomai nuo dubens turinio. Šiame etape, nustatytas virimo laikas nėra skaičiuojamas, ekrane mirksi 
užrašas „00“. Pasiekus reikalingą temperatūrą ir slėgį prietaiso viduje, prietaisas automatiškai persijungs. 
Pasibaigus virimo laikui, prietaisas automatiškai persijungs į temperatūros palaikymo režimą (išskyrus 
jogurto režime). 

 ĮSPĖJIMAS! Prieš įjungiant prietaisą, įsitikinkite, ar apsauginis vožtuvas yra perjungtas į „Close“ (liet. 
uždaryta) poziciją.

 ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kuomet ruošiate patiekalą, kuris putoja (pvz.: pieno produktai, ankštiniai),
ir greitai paruošiamus produktus (pvz.: ryžiams, kruopoms), įdėjus per didelį šių produktų kiekį, 
patiekalas gali išbėgti pro šonus.
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Atminties funkcija
nutrūkus elektros energijai iki 30-ies minučių, prietaisas automatiškai grįš į ankščiau pasirinktą programą iš 
naujo prijungus maitinimo šaltinį. Praėjus daugiau nei 30-iai minučių, prietaiso atmintis bus ištrinta, todėl 
programą ir laiką turėsite pasirinkti iš naujo.

Dangčio atidarymas
norėdami atidaryti prietaisą po to, kai paruošėte valgį, reikia palaukti, kol slėgis prietaiso viduje savaime 
sumažės, arba išleisti garą rankiniu būdu. Norint prietaiso slėgį išleisti rankiniu būdu, būtina apsauginį 
vožtuvą pakelti į poziciją „Open“ (liet. atidaryta). Rekomenduojama šį veiksmą atlikti su atsparia karščiui 
pirštine, arba mentele – kad nenudegtumėte nuo karštų garų.

 ĮSPĖJIMAS! Jeigu prietaiso slėgį išleidžiate rankiniu būdu, būtina pasirūpinti papildomu saugumu – 
karšti garai gali sukelti stiprius nudegimus.

 ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojama neliesti apsauginio vožtuvo tiesiogiai ranka, jeigu viduje yra susidaręs 
slėgis.

Atidarykite prietaiso dangtį, kai garai pilnai išgaruos
pro apsauginį vožtuvą. Atsargiai suimkite dangtį už 
rankenos (metalinė dangčio rankena gali būti 
karšta), pasukite į dešine ir atkelkite dangtį.

Valdymas:
1. Įdėkite maistą į nuimamą dubenį, vadovaudamiesi instrukcijomis kiekvienam patiekalui.
2. Įdėkite dubenį į vidinę korpuso dalį, uždarykite dangtį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

3. Pakelkite apsauginio vožtuvo poziciją į „Close“ (liet. uždaryta). 
4. Prijunkite puodą prie maitinimo šaltinio.
5. Spustelėkite ant norimos programos, priklausomai nuo patiekalo. Virš programos mygtuko esanti 

LED lemputė informuos, jog programa pasirinkta.
6. Pasirinkite norimą virimo laiką naudodamiesi (6) ir (7) mygtukais.
7. Pašilus ir pasiekus reikiamą slėgį, bei temperatūrą, prietaisas automatiškai pradės laiko skaičiavimą.
8. Kuomet virimo procesas baigiasi, įrenginys „supypsės“, automatiškai persijungs į temperatūros 

palaikymo režimą (išskyrus jogurto režimą). LED lemputė virš mygtuko „Warm / Cancel“ informuos, 
jog prietaisas palaiko maisto temperatūrą.

9. Norėdami išimti paruoštą maistą, vadovaukitės dangčio atidarymo instrukcijomis.
10. Paruošto paisto išėmimui rekomenduojama naudotis šaukštu, kuris nesubraižys prietaiso.

Valymas ir priežiūra

• Prieš valymą ir kitus priežiūros darbus, įsitikinkite, kad įrenginys yra pilnai išjungtas, atvėsęs.
• Valymui naudokite minkštą šluoste, nenaudokite priemonių su rūgštinėmis medžiagomis.
• Draudžiama panardinti ar purkšti prietaisą vandens srove. Šis draudimas negalioja dubeniui.
• Reguliariai valykite apsauginį vožtuvą, kad jis išliktu matomas, prieinamas. Norėdami išvalyti 

apsauginį vožtuvą, pakeiskite jo poziciją į „Open“ (liet. atidaryta), ištraukite jį iš išores, nuplaukite po 
tekančiu vandeniu, įdėkite atgal.

• Pilnai išdžiovinkite visas dalis, prieš sudedant atgal.
• Laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
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