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MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444

MINI PLUS
NAUDOTOJO VADOVAS



2

Iliustracijos

Naudotojo vadovas

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame teisingu keliu! Siūlome Jums kur kas daugiau nei

prieinamą kainą. Naudodami maisto kombainą, netrukus suprasite, kad, įsigiję šį prietaisą, priėmėte puikų sprendimą, ir šis įsitikinimas

laikui bėgant tik tvirtės! Tai – daugiau nei patrauklūs pažadai: naudodamiesi maisto kombainu taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose,

nustebsite, kaip lengvai atliekate kasdienius maisto ruošos darbus.

I. SVARBIOS SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
• Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

• Naudodami bet kokį elektrinį prietaisą netoli vaikų, atidžiai juos prižiūrėkite. Nepalikite įjungto prietaiso neprižiūrimo. Neleiskite

juo naudotis vaikams ir psichiškai ar fiziškai neįgaliems žmonėms.
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• Būkite atsargūs – pjaustyklės peiliukai yra labai aštrūs.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant etiketės nurodyta prietaiso palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.

• Visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate, prijungiate priedus arba prietaisą išardote, taip pat

norėdami prietaisą taisyti ir valyti.

• Nelieskite judančių prietaiso dalių. Saugokite rankas, plaukus, drabužius. Atokiau nuo prietaiso plaktuvo ir prijungiamų priedų

laikykite menteles ir kitus įrankius. Taip išvengsite sužeidimų ir/ar prietaiso gedimų.

• Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas, prietaisą numetę ar kitaip jam pakenkę, taip pat įvykus gedimui.

Kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą – specialistai įvertins prietaisui padarytą žalą, pataisys ar pakeis

sugedusias elektrines ir mechanines dalis.

• Naudojant ne gamintojo parduodamus priedus, gali nukrėsti elektra ar kilti gaisras. Nenaudokite tokių priedų, antraip rizikuojate

susižeisti.

• Nenaudokite prietaiso atvirame ore.

• Neleiskite prietaiso laidui kyboti nusvirusiam nuo stalo ar spintelės krašto.

• Prieš valydami ir plaudami prietaiso priedus, nuimkite juos nuo korpuso.

• Prieš įjungdami prietaiso variklį, visada įsitikinkite, kad dubenėlio ir sulčių spaudyklės dangtis tvirtai laikosi [1 pav.].

• Neperženkite didžiausio leidžiamo maisto produktų kiekio ir neįdėkite į kombainą per daug produktų.

II. PRIETAISO DALYS
A. PAGRINDINIS KORPUSAS

A1. Varantysis velenas

A2. ON/OFF mygtukas

1 – mažas greitis

2 – didelis greitis

OFF

P – Pulse (maišymas ritmingais impulsais)

A3. Variklio korpusas

A4. Apsauginis užraktas

B. DUBENĖLIS

B1. Dubenėlis

B2. Dubenėlio dangtelis

B3. Grūstuvėlis

B4. Maisto pylimo kaklelis

C. DISKELIAI

C1. Pjaustymo diskelis

C2. Stambaus tarkavimo diskelis

C3. Smulkaus tarkavimo diskelis (tik Prokit 444Mini Plus)

C4. Pjaustymo lazdelėmis diskelis (tik Prokit 444Mini Plus)

C5. Diskelių laikiklis

D. AŠMENYS

D1. Kapojimo ašmenys (metaliniai)

D2. Tešlos minkymo ašmenys (plastikiniai)

E.MENTELĖ

F. PLAKIMO ŠLUOTELĖ (tik Prokit 444Mini Plus)

G. SULČIŲ SPAUDYKLĖ (tik Prokit 444Mini Plus)

G1. Sulčių spaudyklės grūstuvėlis

G2. Sulčių spaudyklės dangtelis

G3. Sietelis / filtras

G4. Minkštimo surinkimo indelis
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III. TECHNINIAI DUOMENYS
Prokit 444 Mini Prokit 444 Mini Plus

Įtampa 230V ~, 50 Hz 230V ~, 50 Hz

Galia 600 W 600 W

Indelio talpa 300 g - 1000 g / 1 litras 300 g - 1000 g / 1 litras

Sulčių spaudyklės talpa --- 0.5 litro

Tarnavimo laikas 7 metai 7 metai

Maksimalus triukšmingumas Iki 70 dB(A) – EN ISO 7779

Kad nustatytumėte norimą greitį, ON/OFF svirtele pasirinkite „1“ arba „2“ parinktį. Norėdami pertraukti darbą, valdikliu

pasirinkite OFF poziciją. Pulse funkcija veikia tik tuomet, kai valdikliu pasirinktas „P“ nustatymas (2 pav.). Žemiau esančiose

instrukcijose prie greičio nustatymo nurodymų rasite užrašą „1 � 2“. Tai reiškia, kad pirmiausia reikia valdikliu pasirinkti

„1“ nustatymą, o vėliau – „2“.

IV. PRIETAISO NAUDOJIMAS
Maišymas ir tešlos minkymas [4 pav.]

• Naudodami kapojimo arba tešlos minkymo ašmenis, galėsite maišyti ir minkyti iki 700 g sriubos ir saldžios arba nesaldžios

tešlos.

• Uždėkite maišymo indelį ant varančiojo veleno ir variklio korpuso. Sukite indelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos

(3 pav.).

• Prijunkite tešlos kapojimo arba minkymo ašmenis prie varančiojo veleno indelio centre. Sudėkite į indelį produktus.

• Užsukite dangtelį ant indelio viršaus. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos ir užsirakins, specialiems

strypeliams patekus į įpjovas, esančias stovelyje ir rankenėlėje (5 pav.).

• Minkydami tešlą, nepilkite į dubenėlį vandens prieš gamindami. Jau pradėję gaminti, supilkite vandenį per specialų pylimo

kaklelį. Pilkite vandenį ar kitą skystį lėtai ir atsargiai, taip, kad jis gerai susigertų į sausus ingredientus. Jei pastebėjote, kad

vanduo nebesusigeria ir ima taškytis, nustokite pilti skystį, bet prietaiso variklio neišjunkite. Tęskite maišymą, kol

dubenėlyje esantys produktai visiškai išsimaišys, tuomet supilkite likusį vandenį.

• Galimus šios funkcijos panaudojimo būdus rasite 1-oje lentelėje.

1 lentelė

Tešlos kapojimo ašmenys (D1)

Ingredientai Kiekis Greičio parinktis Laikas

Sriuba 700 ml 1 �2 20 s

Tešlos minkymo ašmenys (D2)

Ingredientai Kiekis Greičio parinktis Laikas

Saldi tešla 600 g 2 20 s

Duonos tešla 600 g 2 1 min.

Pyragų ir pyragaičių tešla 600 g 2 1 min.

Kapojimas [4 pav.]

• Kapojimo ašmenys skirti maistui sukapoti.

• Uždėkite maišymo indelį ant varančiojo veleno ir variklio korpuso. Sukite indelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos

(3 pav.).

• Prijunkite kapojimo ašmenis prie varančiojo veleno indelio centre. Sudėkite į indelį ingredientus, prieš tai smulkiau

supjaustę stambius produktus. Jei smulkinate mėsą, naudokite tik mėsą be kaulų (4 pav.).

• Užsukite dangtelį ant indelio viršaus. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos ir užsirakins, specialiems

strypeliams patekus į įpjovas, esančias stovelyje ir rankenėlėje (5 pav.).

• Galimus šios funkcijos panaudojimo būdus rasite 2-oje lentelėje.
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2 lentelė

Kapojimo ašmenys (C1)

Ingredientai Kiekis Greičio parinktis Laikas

Daržovės 600 g 2 10 s

Morkos 600 g 2 30 s

Pomidorai 600 g 2 20 s

Svogūnas, česnakas 500 g PULSE 5 s

Žolelės, petražolės 100 g PULSE 5 s

Riešutai 500 g 2 5 s

Sūris 300 g PULSE, 2 10 s

Dešros ir dešrelės 500 g PULSE, 2 10 s

Mėsa, paukštiena, žuvis 500 g PULSE, 2 20 s

Šaldyti vaisiai 1000 g 2 20 s

Plakimas šluotele (tik Prokit 444 Mini Plus)

• Specialus priedas – plakimo šluotelė – leis išplakti tešlą.

• Uždėkite maišymo indelį ant varančiojo veleno ir variklio korpuso. Sukite indelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos

(3 pav.).

• Prijunkite plakimo šluotelę prie varančiojo veleno indelio centre. Sudėkite į indelį ingredientus.

• Užsukite dangtelį ant indelio viršaus. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos ir užsirakins, specialiems

strypeliams patekus į įpjovas, esančias stovelyje ir rankenėlėje (5 pav.).

• Galimus šios funkcijos panaudojimo būdus rasite 3-oje lentelėje.

3 lentelė

Plakimo šluotelė (tik Prokit 444 Mini Plus)

Ingredientai Kiekis Greičio parinktis Laikas

Majonezas 600 ml 1 15 s

Padažai 600 ml 1 20 s

Kiaušiniai 10 1 �2 5 s

Ledai 500 g 1 �2 20 s

Grietinėlė 500 g 1 �2 20 s

Limonadas, pasukos 700 ml 2 10 s

Saldi tešla 500 g 1 �2 1 min.

Tarkavimas / pjaustymas / pjaustymas lazdelėmis [6 pav.]

• Norint tarkuoti ir pjaustyti įprastai arba lazdelėmis, reikia prijungti specialius diskelius.

• Uždėkite maišymo indelį ant varančiojo veleno ir variklio korpuso. Sukite indelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos

(3 pav.).

• Įstatykite reikiamą diskelį į diskelių laikiklį taip, kad lygi diskelio dalis būtų viršuje. Kad tai padarytumėte, pirmiausia

raskite vienoje iš pailgų ašmenų dalių esantį užrašą PUSH. Priešingoje pusėje įstatykite laikantįjį griovelį į laikiklį. Tuomet

atsargiai žemyn spustelėkite ant diskelio esančią PUSH žymą, kad užfiksuotumėte metalinį diskelį. Uždėkite diskelių laikiklį

ant specialios diskelių ašies taip, kad viršutinėje ašies dalyje esančios įpjovos atsidurtų diskelių laikiklio apatinėje dalyje.

Prijunkite diskelių laikiklį su diskelių ašimi prie varančiojo veleno dubenėlio centre.

• Užsukite dangtelį ant indelio viršaus. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos ir užsirakins, specialiems

strypeliams patekus į įpjovas, esančias stovelyje ir rankenėlėje (6 pav.).

• Prieš dėdami į dubenėlį stambius produktus, juos smulkiai supjaustykite.

• Sudėkite ingredientus per maisto pylimo kaklelį, naudodamiesi grūstuvėliu. Pildami maistą, niekada negrūskite jo pirštais

(8 pav.).

• Kad ir kokį diskelį naudojate, siūlome rinktis 2 arba PULSE greičio parinktį. Jei reikia, galite padidinti greitį ir iki

„3“ pozicijos. Nesirinkite „1“ greičio nustatymo.

• Galimus šios funkcijos panaudojimo būdus rasite 4-oje lentelėje.
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4 lentelė

Pjaustymo diskelis (C1)

Svogūnai Nulupkite svogūnus. Jei svogūnai dideli, perpjaukite juos pusiau, kad tilptų per maisto pylimo

kaklelį. Per kaklelį sudėkite juos į dubenėlį.

Morkos, baklažanai, bananai,

agurkai

Jei norite pjaustyti žiedeliais, dėkite produktus į kaklelį vertikaliai, prieš tai juos supjaustę taip, kad

visi gabaliukai būtų vienodo ilgio. Norėdami pjaustyti kubeliais, dėkite produktus į kaklelį

horizontaliai ir gerai paspauskite grūstuvėliu.

Grybai Sudėkite grybus į kaklelį, pasukę šonu, ir gerai paspauskite grūstuvėliu.

Obuoliai, kriaušės Jei reikia, nulupkite vaisius ir supjaustykite ketvirčiais. Sudėkite į kaklelį, pavertę šonu.

Pupelės, paprika Supjaustykite išilgai. Dėkite produktus į kaklelį horizontaliai ir gerai paspauskite grūstuvėliu.

Sūris Supjaustykite sūrį gabaliukais taip, kad jie tilptų į kaklelį. Nesmarkiai spauskite grūstuvėlį, kad sūris

nesutrupėtų.

Kopūstai Supjaustykite kopūstus taip, kad gabaliukai tilptų į maisto pylimo kaklelį. Įstumkite maistą į

dubenėlį, smarkiai paspausdami grūstuvėliu.

Salotos Atskirkite salotų lapus, susukite juos ir sudėkite susuktus į maisto pylimo kaklelį. Gerai

paspauskite grūstuvėliu.

Žalia mėsa, paukštiena, žuvis Nupjaukite riebalus ir kremzles. Supjaustykite taip, kad gabaliukai tilptų per maisto pylimo kaklelį.

Šaldykite, kol produktai iš dalies užšals, tada apdorokite, gerai paspausdami grūstuvėliu.

Dešros ir dešrelės, virta mėsa Vertikaliai sudėkite gabaliukus ir gerai paspauskite grūstuvėliu. Jei apdorojate dešreles, pirmiausia

nulupkite jų odeles.

Bulvės, salierai Nulupkite bulves, jei reikia, supjaustykite gabaliukais. Apdorokite, gerai paspausdami grūstuvėliu.

Stambaus tarkavimo diskelis (C2)

Svogūnai, bulvės, salierai,

obuoliai, kriaušės

Sudėkite į maisto pylimo kaklelį ir apdorokite, gerai paspausdami grūstuvėliu. Jei reikia, prieš tai

nulupkite ir supjaustykite smulkesniais gabaliukais.

Morkos, agurkai, pomidorai,

kopūstai

Paruoškite daržoves ir sudėkite į pylimo kaklelį. Jei dėsite daržoves vertikaliai, gauti gabaliukai bus

trumpesni nei dedant jas horizontaliai. Apdorokite, gerai paspausdami grūstuvėliu.

Sūris Supjaustykite sūrį gabaliukais taip, kad jie tilptų į kaklelį. Nesmarkiai spauskite grūstuvėlį, kad sūris

nesutrupėtų.

Smulkaus tarkavimo diskelis (C3) (tik Prokit 444 Mini Plus)

Šokoladas Sulaužykite šokoladą gabaliukais taip, kad jie tilptų į pylimo kaklelį. Apdorokite, smarkiai

paspausdami grūstuvėliu.

Svogūnai Nulupkite svogūnus ir padalykite pusiau. Sudėkite svogūnus į kaklelį taip, kad nupjauta dalis

žiūrėtų žemyn. Apdorokite, smarkiai paspausdami grūstuvėliu.

Česnakai Nulupkite ir įdėkite bent 250 g česnako į kaklelį. Apdorokite, smarkiai paspausdami grūstuvėliu.

Kad apdoroti produktai neprikibtų, galite įpilti ¼ stiklinės alyvuogių aliejaus.

Pjaustymo lazdelėmis diskelis (C4) (tik Prokit 444 Mini Plus)

Bulvės Nulupkite bulves. Sudėkite į maisto pylimo kaklelį ir apdorokite, gerai paspausdami grūstuvėliu.

Naudodamiesi šiuo priedu, galėsite ruošti bulvytes gruzdinimui.

Sulčių spaudyklė [7 pav.] (tik Prokit 444 Mini Plus)

• Naudodamiesi šiuo sulčių spaudimo priedu, galėsite ruošti visų rūšių minkštų vaisių ir daržovių sultis.

• Uždėkite maišymo indelį ant varančiojo veleno ir variklio korpuso. Sukite indelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos

(3 pav.).

• Uždėkite sulčių spaudimo kompleksą ant indelio centre esančio veleno taip, kad spaudyklės centras atsidurtų veleno

centre. Uždenkite talpyklą dangteliu taip, kad jis būtų virš trijų užrakto griovelių, esančių vidinėje ir viršutinėje maisto

apdorojimo indelio dalyje. Sukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos (7 pav.).

• Prieš spausdami sultis, pirmiausia supjaustykite produktus gabaliukais taip, kad jie tilptų per maisto pylimo kaklelį.

Nulupkite citrusinius vaisius, ananasus, melionus ir pan. Išimkite vyšnių, slyvų, abrikosų, persikų ir pan. kauliukus.

• Įjunkite prietaisą dar prieš dėdami vaisius ar daržoves į spaudyklę.

• Reguliariai išjunkite prietaisą ir išimkite iš sietelio ir minkštimo surinkimo indelio susikaupusį minkštimą, ypač jei prietaisas

pradeda smarkiai vibruoti.
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• Rekomenduojame rinktis „2“ greičio parinktį. Nepatariame rinktis „3“ greičio nustatymo.

V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

• Baigę darbą bei prieš nuimdami ir valydami prietaiso priedus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

• Atsukite dubenėlį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

• Kad prietaisą valyti būtų lengviau, visuomet valykite nuimamus priedus iškart baigę darbą ir nuėmę juos nuo prietaiso

korpuso.

• Nuplaukite vandeniu ir išdžiovinkite priedus ir talpyklas. Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ar agresyvių,

ėdžių valymo priemonių. Išdžiovinkite minkštu ir švariu skudurėliu.

• Valykite variklio korpusą drėgna šluoste. Niekada nemerkite korpuso į vandenį.

• Jei prietaisas neveikia, pirmiausia įsitikinkite, kad jis tinkamai įjungtas į maitinimo lizdą. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti prie

korpuso visi priedai. Patikrinkite, ar gerai užfiksuoti dangteliai. Jei prietaisas vis tiek neveikia, kreipkitės į įgaliotą techninio

aptarnavimo centrą.

• Jei Jūsų prietaiso modelis - Prokit 444 Mini, galite įsigyti Prokit 444 Mini Plus skirtų priedų „Arnica“ įgaliotuose klientų

aptarnavimo centruose.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


