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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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TECHNINIAI DUOMENYS

Produktas Elektrinė šašlykinė

Modelis RCGV-1400 RCGV-1800 RCGV-1800-1

Vardinė įtampa [V] 230 V ~

Dažnis [Hz] 50

Vardinė galia [W] 1500 1800 1800

Laikmačio diapazonas [min] 0–60 0–90 0–90

Naudojama talpa [l] 10 17 17

Svoris [kg] 4,2 5,2 5,2

TAIKYMO SRITIS

Elektrinė šašlykinė yra skirta kepti tik mėsą, žuvį ir daržoves. 
Vartotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo. 

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

Gavę prekę, patikrinkite pakuotės vientisumą ir atidarykite pakuotę. Jeigu pakuotė pažeista – susisiekite su 
pardavėju per 7-ias dienas ir užfiksuokite žalą kuo tiksliau. Nesukite pakuotės aukštyn kojomis! Gabenant 
prekę, įsitikinkite, kad ji laikoma horizontaliai ir stabiliai. 

PAKUOTĖS NAIKINIMAS

Prašome išsaugoti visas pakavimo medžiagas (kartoną, plastikines juostas ir putplastį), kad iškilus 
problemai, prietaisas galėtų būti saugiai grąžintas į aptarnavimo centrą tinkamos būklės.

PRIETAISO MONTAVIMAS

Aplinkos temperatūra neturi viršyti 45 °C, o santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85%. Užtikrinti gera 
ventiliaciją patalpoje, kurioje prietaisas bus naudojamas. Atstumas tarp prietaiso galinės dalies ir sienos 
turėtų būti ne mažesnis kaip 20 cm, mažiausias atstumas tarp prietaiso šoninių pusių ir sienos turėtų būti ne 
mažesnis kaip 10 cm, mažiausias atstumas tarp prietaiso viršaus ir lubų turėtu būti ne mažesnis kaip 35 cm. 
Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių. Prietaisą naudokite ant lygaus, stabilaus, švaraus ir ugniai 
atsparaus, sauso paviršiaus, kur jis nebūtų pasiekiamas vaikų, psichinę negalią turinčių žmonių. Įdiekite 
prietaisą, užtikrinkite nuolatinę prieigą prie pagrindinio kištuko. Maitinimo laidas prijungtas prie prietaiso turi 
būti tinkamai įžemintas ir atitikti techninius duomenis. Prieš pirmą naudojimą pašalinkite visus elementus ir 
išvalykite juos kartu su visu įrenginiu!

A) Viršutinis korpusas
B) Korpusas
C) Kaitinimo elementai
D) Durų rankena
E) Stiklinės durys
F) Laikmatis
G) Valdymo lemputė
H) Iešmų laikiklis
I) Iešmas
J) Viršutinis tvirtinimas
K) Dugno tvirtinimas
L) Lašinamasis dėklas
M) Įjungimo / išjungimo jungiklis (puse galios, pilna galia)
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Nustatykite reikiamą galią naudodami jungiklį, naudojimosi lemputė įsijungs, iešmas pradės suktis. 
Naudokite laikmatį norimam laikui nustatyti – tai įjungs šildymo elementą. Pasibaigus laikmačio laikui, 
šildymo elementas automatiškai išsijungs. Iešmas toliau suksis tol, kol bus jungiklis bus išjungtas.
DĖMESIO! Nedėkite daiktų ant prietaiso viršaus
DĖMESIO! Kuomet prietaisas naudojamas, kai kurie prietaiso elementai įkaista iki labai aukštos 
temperatūros – yra degimo pavojus! Nelieskite kaitinimo elementų plikomis rankomis! Naudokite žnyples ar 
kitus virtuvės reikmenis paruoštiems maisto produktams pašalinti.
DĖMESIO! Prieš pirmą naudojimą, naudokite tik puse prietaiso galios ir nustatykite laikmatį iki dvidešimt 
minučių (be maisto). Įrenginys gali skleisti šiek tiek dūmų – tai normalu. 

PRIETAISO ELEMENTŲ MONTAVIMAS / IŠMONTAVIMAS

Iešmų laikiklio montavimas
1) Iešmo viršus (baigiasi išpjova)
2) Iešmo dugnas

Smeigtukai gali būti tvirtinami prie iešmo. Įsitikinkite, kad tvirtinimo varžtas yra
priveržtas. Tada ant iešmo įkelkite mėsą, daržoves, pritvirtinkite kitas šakutes 
(stumkite jas lygiai su pakrautu maistu), tada varžtu tvirtai pritvirtinkite 
šakutes. Tada įkiškite iešmą į groteles: pirmiausia įkiškite jo apatinę dalį į 
grotelių apačią ir stumkite viršutinę dalį ant viršutinių grotelių tvirtinimo 
elemento. Norėdami išimti iešmą, pirmiausia nuimkite viršutinę dalį nuo 
grotelių ir tada paimkite ją iš prietaiso. Atsukite varžtą ant vienos iš šakių, tada
nustumkite maistą nuo iešmo. 

Iešmų tvirtinimas

Pritvirtinkite apvalią galinę dalį ant iešmo ir pritvirtinkite varžtu, ant kito gali 
pritvirtinkite antrą apvalią galinę dalį ant laikiklio ir tvirtai prisukite. Pritvirtinkite 
maistu užpildytus iešmus iki viršutinės galinės dalies ir įkiškite iešmo tašką į 
apatinę galinę dalį. Įdėkite laikiklį su galinėmis dalimis į prietaisą.
Grotelių surinkimas: 
Užmaukite plokšteles ant iešmo ir varžtais pritvirtinkite prie iešmo reikiamame 
aukštyje. Įdėkite žuvį ar kitus maisto produktus ant plokšteles ir įstatykite į 
prietaisą. 

TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS

Vežant prietaisą, būtina apsaugoti jį nuo purtymo, trankymosi, apsivertimo aukštyn kojomis. Laikykite jį 
tinkamai vėdinamoje vietoje, kurioje nėra sauso oro, ėsdinančių dujų. 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami prietaisą, visada atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Prietaisą atjunkite nuo maitinimo 
tinklo, jeigu jis nėra naudojamas. Prieš valymą leiskite prietaisui atvėsti.

• Naudokite tik valymo priemones be ėsdinančių medžiagų, nuvalykite paviršių.
• Laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. 
• Niekada nevalykite prietaiso vandens srove.
• Durims ir korpuso dalims plauti naudokite šiltą vandenį ir švelnų ploviklį.
• Naudokite šiltą vandenį su švelniu plovikliu ir minkšta šluoste metaliniam korpusui ir jo vidui plauti 

prietaisą. Po plovimo nuvalykite.
• Tokie elementai kaip iešmai, šakės, lėkštės, indai ir pan. gali būti plaunami indaplovėje arba 

naudojant šiltą vandenį su švelniu plovikliu (įsitikinkite, kad išimti varžtai).
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