
RANKINIS TRINTUVAS ARNICA PANNA
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudotojo vadovas
Dėkojame, kad pasirinkote  mūsų gaminį.  Perskaitę naudotojo vadove pateiktas  instrukcijas,

sužinosite,  kaip  naudo  šį  prietaisą,  kad  visuomet  gautumėte  puikius  rezultatus.  A džiai

perskaitykite instrukcijas, prieš pradėdami naudo  prietaisą, ir jas išsaugokite, kad galėtumėte

vėliau pasikonsultuo .

Naudojami simboliai

 Svarbu informacija apie prietaisą ir naudingi patarimai.

 Perspėjimai apie pavojus sveikatai ir turtui.

I. SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 A džiai perskaitykite instrukcijas.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsi kinkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su

Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai apmoky  saugiai naudo s prietaisu arba

prižiūrimi už juos atsakingų asmenų.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nenaudotų prietaiso ir su juo nežaistų. 

 Būkite labai atsargūs, kai vaikai naudoja prietaisą arba kai jis yra naudojamas netoli jų. Nepalikite prietaiso be priežiūros ir

laikykite jį neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.

 Prietaiso ašmenys yra aštrūs, taigi saugokite pirštus.

 Prieš valydami ar tvarkydami prietaisą, prijungdami ar nuimdami detales ir padėdami jį saugo , visada ištraukite kištuką iš

rozetės.

 Venkite judančių prietaiso dalių. Laikykite rankas, plaukus, drabužius, menteles ir kitus įrankius toliau nuo naudojamo

prietaiso galvutės, kad nesusižeistumėte ir/ar neapgadintumėte prietaiso.

 Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas buvo pažeis , taip pat jeigu prietaisas nukrito, buvo numestas ar kitaip

apgadintas. Nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų,

pareguliuotų ar pataisytų.

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus ar parduodamus priedus ir atsargines dalis, priešingu atveju rizikuojate sukel

gaisrą ar susižeis , gali nukrės  elektros srovė.

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore.

 Neleiskite prietaiso laidui kybo  ant stalo ar spintelės krašto. 

 Prieš valydami prietaisą, nuimkite prietaiso priedus.

 Prieš įjungdami prietaiso variklį, visuomet įsi kinkite, kad prietaiso indelis tvirtai laikosi.

 Nenaudokite prietaiso per dideliam ingredientų kiekiui apdoro . 

 Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 15 sekundžių iš eilės. Baigę darbą, palikite prietaisą atvės  1 min. ir k tada tęskite darbą.

Nenaudokite prietaiso, kai ingredientų talpykla yra tuščia.

 Prieš  naudodami prietaisą,  įsi kinkite,  kad visos  prietaiso detalės  yra gerai  pritvir ntos  savo vietose.  Nelieskite  prietaiso

ašmenų ir priedų, prietaisui nesustojus. 

II. PRIETAISO DALYS
1. Pagrindinis prietaiso korpusas su varikliu

2. Trintuvo kojelė

III. TECHNINIAI DUOMENYS
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Prekės ženklas ARNICA

Modelis PANNA

Įtampa 220-230 V, 50-60 Hz

Nominali galia Iki 1200 W 

Gamintojas pasilieka išskir nę teisę keis  prietaiso techninius duomenis ir dizainą.

IV. NAUDOJIMAS

 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, perplaukite jo indelį, ašmenis ir priedus

šiltu vandeniu.

Galite pareguliuo  prietaiso grei , paspausdami ON/OFF mygtuką.

Naudojimas, prijungus smulkinimo galvutę

Naudokite šį priedą, ruošdami padažus, sriubas, majonezą, kūdikių maistą ir pieno

kokteilius.

 Padėkite matavimo indelį, dubenėlį ar puodą ant plokščio paviršiaus.

 Sudėkite susmulkintus ingredientus į indelį.

 Prieš įjungdami prietaisą į  rozetę, prijunkite smulkinimo kojelę prie trintuvo korpuso ir pasukite ją taip, kad ji visiškai

užsifiksuotų.

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Valdykite prietaisą, spausdami START/STOP mygtuką arba TURBO funkcijos mygtuką.

 Baigę naudo  prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir pasukite prietaiso kojelę, kad ją atskirtumėte nuo korpuso.

 Būkite atsargus, kai pilate karštą skys  į maisto apdorojimo indelį, nes, jam įkaitus, gali susidary  daug garų ir skys s išsitaškys.

Nepilkite į indelį karštesnių nei 80°C ingredientų. 

Rekomenduojami produktų kiekiai ir apdorojimo trukmė pateikiami lentelėje.

Ingredientai Kiekis Laikas

 Smulkindami trumpais paspaudimais (1 paspaudimas = 1 s) ir

darydami tarp jų pertraukėles, susmulkinsite minkštus produktus,

tokius kaip petražolės ar svogūnai. 

Svogūnas 200 g 8 pulsai

Petražolės ½ saujos 10 pulsų

Migdolai, lazdynų ir kt. riešutai 100 g 10 s

Pomidorai 200 g 10 s

Morkos, agurkai 200 g 10 s

Sūris 150 g 10 s

Saliamis, dešra 200 g 10 s

Mėsa 150 g 15 s

Duona Riekelė 15 s

V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 Visuomet ištraukite prietaiso kištuką, baigę naudo  prietaisą ir prieš nuimdami bei valydami prietaiso priedus.

 Norėdami palengvin  valymą, baigę naudojimą, iškart perplaukite nuimamus priedus ir indelį.

 Išvalykite  ir  nusausinkite  prietaiso  priedus  bei  indelį.  Nenaudokite  šveistukų,  ėsdinančių  ir  s praus  poveikio  valiklių.

Nusausinkite minkštu ir švariu skudurėliu.

 Nuvalykite variklio korpusą sudrėkintu skudurėliu. Nemerkite variklio į vandenį.

 Galite plau  trintuvo kojelės ašmenis čiaupo vandeniu, tačiau taip, kad vanduo nepatektų į kojelės tvir nimo vietą.

 Jei prietaisas neveikia, pirmiausia pa krinkite, ar prietaisas yra nkamai įjungtas į rozetę. Įsi kinkite, kad visos prietaiso

detalės yra nkamai sujungtos. Jei prietaisas vis ek neveikia, kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

VI. Transportavimas 
Transportuojant prietaisą,  prietaisas ir  visi  jo priedai turėtų bū  laikomi originalioje dėžėje arba suvynio  į  minkštą medžiagą.

Ne nkamai supakavus prietaisą, gali sulūž  plas kinės jo detalės arba bū  apgadin  elektriniai jo elementai.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


