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TRINTUVAS (BLENDERIS) BREVILLE BLEND‐ACTIVE™

BRVBL097X
NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumo taisyklės
Svarbios saugaus prietaiso naudojimo taisyklės. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šiame naudotojo

vadove pateikiamą informaciją ir išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar

jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl

patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių

trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti. Šie

žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite vaikams

neprižiūrimiems suaugusiųjų taisyti ir valyti prietaiso.

 Baigę naudoti prietaisą ir prieš prietaisą valydami arba jį išrinkdami ir

surinkdami, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.

 Pastebėję, jog pažeistas maitinimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų

gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo centro specialistai

arba kitas patyręs specialistas, nes tik taip išvengsite grėsmės sveikatai.

 Naudokite prietaisą tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį.

Prietaisas nepritaikytas naudoti atvirame ore. Naudokite prietaisą tik

namuose ir patalpose.

 Prieš liesdami prietaiso kištuką arba įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad

Jūsų rankos visiškai sausos.

 Naudokite prietaisą tik ant lygių, tvirtų, sausų ir stabilių paviršių.

 Nelaikykite prietaiso ant arba netoli kaistančių paviršių, pvz. dujinės ar

elektrinės viryklės.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas

arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Nemerkite jokių prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus

skysčius.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto, liestųsi prie įkaitusių paviršių arba būtų susipainiojęs, susivyniojęs arba

prispaustas.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs, todėl būkite labai atsargūs juos liesdami ir valydami.

 Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.

 Nenaudokite prietaiso karštiems ar verdantiems skysčiams apdoroti. Prieš apdorodami juos prietaisu, leiskite jiems atvėsti.

 Nebandykite prijungti ašmenų tiesiai prie variklio korpuso.

 Nenaudokite trintuvo ilgiau nei 30 sekundžių iš eilės. Praėjus 30 sekundžių, padarykite vienos minutės pertraukėlę.

Sudedamosios dalys
1. Sportinio stiliaus sandarus dangtelis su nešiojimui pritaikyta

rankenėle

2. Ašmenys

3. Variklio korpusas

4. 600ml butelis

5. Dangtelio laikiklis

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
Atsargiai išimkite Breville® Blend‐Active™ trintuvą iš pakuotės. Išsaugokite pakuotę, kad galėtumėte vėliau ją panaudoti.

Perplaukite visas prietaiso dalis, kurios liečiasi su maistu. Plaukite jas šiltu, muilinu vandeniu, tada perplaukite švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite.

Naudodami nestiprų valiklį, nuvalykite variklio korpusą drėgnu skudurėliu ir gerai nusausinkite.

Trintuvo naudojimas
1. Sudėkite ingredientus į butelį. Nepilkite ingredientų virš 600ml žymos.

2. Įstatykite ašmenis į atvirą butelio galą. Gerai užfiksuokite [A pav.].

3. Apverskite butelį aukštyn kojomis taip, kad ašmenys būtų apačioje. Išlygiuokite ant ašmenų esantį simbolį su simboliu , kurį rasite

ant variklio korpuso [B pav.].

4. Spauskite butelį žemyn, kad pradėtų veikti Jūsų Blend‐Active™ trintuvas [C pav.]. Nustojus spausti butelį, prietaisas nustos veikti.

Maišykite ingredientus trumpais paspaudimais tol, kol Jūsų gėrimas pasieks reikiamą konsistenciją.

5. Jei norite, galite nustatyti, kad prietaisas veiktų, nespaudžiant jo rankomis. Pasukite butelį tol, kol simbolis , esantis ant ašmenų,

atsidurs greta simbolio, kurį rasite ant variklio korpuso. Pasukite butelį į priešingą pusę, kad nutrauktumėte prietaiso darbą.

6. Baigę naudoti trintuvą, pastatykite butelį stačią ir pakeiskite ašmenų detalę sandariu dangteliu [D pav.]. Spustelėkite dangtelį tol, kol jis

spragtelėdamas užsifiksuos.

Jei naudojate prietaisą ledukams susmulkinti, visuomet įpilkite šiek tiek vandens, kad nesugadintumėte ašmenų.

Receptai
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Sudėkite ingredientus į butelį tokia eilės tvarka, kokia produktai nurodyti recepte, ir trinkite tol, kol susidarys tiršta vienalytė masė. Visi produktų

kiekiai nurodyti 1 porcijai.

Tirštas uogų kokteilis

 1 didelė sauja šaldytų arba šviežių uogų

 30 g vanilės proteino miltelių

 300 ml pieno

 6 ledo kubeliai

Vanilinis pieno kokteilis

 2 kaušeliai vanilinių ledų

 300ml atšaldyto pieno

Galimi variantai:

 Šokoladinis kokteilis – įdėkite 20‐30g kakavos miltelių.

 Braškinis kokteilis – įdėkite saują nuplautų braškių.

 Uogų kokteilis – įdėkite saują šaldytų arba šviežių uogų.

Tirštas kivių ir uogų kokteilis

 1 didelė sauja šaldytų uogų / mėlynių

 1 kivis, nuluptas ir susmulkintas kubeliais

 1 nedidelis bananas, nuluptas ir supjaustytas gabalėliais

 300ml šviežių vaisių sulčių

Labai tirštas uogų kokteilis

 300ml atšaldytų obuolių sulčių

 100ml natūralaus jogurto

 1 nedidelis prinokęs bananas

 1 sauja šaldytų arba šviežių uogų

 Medaus (pagal skonį)

Sojų kokteilis

 300ml atšaldyto sojų pieno

 20g avižinių dribsnių

 1 nedidelis bananas, nuluptas ir susmulkintas gabalėliais

 7 didelės braškės

 Keletas lašelių vanilės esencijos

 Medaus (pagal skonį)

Valymas
NEMERKITE PRIETAISO VARIKLIO, MAITINIMO LAIDO AR KIŠTUKO Į VANDENĮ AR KITUS SKYSČIUS.

 Valykite variklio korpusą tik drėgnu skudurėliu.

 Plaukite ašmenis šiltame, muiliname vandenyje. Perplaukite švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite. Jei nepavyksta pašalinti atkakliai

besilaikančių nešvarumų apie ašmenis, pabandykite išvalyti juos, naudodami šepetėlį.

 Plaukite butelį ir jo dangtelį šiltame, muiliname vandenyje. Perplaukite švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite. Butelį ir jo dangtelį taip pat

galima plauti indaplovėje.

Greito valymo metodas
1. Pripildykite butelį iki pusės šiltu vandeniu. Įpilkite lašą ar du lašus valymo priemonės, tada prijunkite ašmenis. Prijunkite ašmenis ir butelį

prie variklio korpuso, kaip aprašyta skiltyje „Naudojimas“.

2. Paspauskite butelį žemyn, kad prietaisas veiktų 10‐20 sekundžių.

3. Išimkite butelį, atskirkite ašmenis ir perplaukite abi detales po tekančio vandens srove.

Laikymas
Laikykite Breville® Blend‐Active™ trintuvą jo originalioje pakuotėje arba švarioje, sausoje vietoje. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai išrinktas.

Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Gamintojo garantija
Išsaugokite pirkimo čekį, nes tik taip galios prekės garantija.

Prietaiso gedimui įvykus garantiniu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo vietą kartu su

garantiniu lapeliu ir pirkimo čekiu.

Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solutions“ (JCS (Europe))

pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas.

JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisyti arba pakeisti sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, laikantis šių

sąlygų:

 Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų.

Gamintojo garantija negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą netinkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į netinkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė kiti nei JCS (Europe) įgalioti asmenys.

Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. truputį pakinta jo spalva arba susibraižo paviršius.

Garantija galioja tik prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo naudojimo

prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite

nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose. Išsamesnės informacijos apie antrinį atliekų panaudojimą kreipkitės į pardavėją arba

vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


