
MAISTO PJAUSTYKLĖ CECOTEC

Rock’nCut Twin
CE02307

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys

1. Nykščio apsauga
2. Maisto grūstuvėlis
3. Pjaustymo storio reguliavimo rankenėlė
4. Įjungimo mygtukas
5. Pjaustymo diskelis
6. Pjaustymo diskelio fiksavimo elementas
7. Nuimama nerūdijančio plieno plokštė
8. Kojelės

2. Saugumo taisyklės
A džiai perskaitykite naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo
ar perduo  jas ki ems prietaiso naudotojams.

 Įsi kinkite,  kad naudojama elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso e ketės. Sieninė rozetė, į  kurią
jungiate prietaisą, turėtų bū  įžeminta.

 Naudokite k CECOTEC parduodamus arba rekomenduojamus priedus, priešingu atveju prietaisas gali pradė  kel  pavojų
sveikatai arba suges .

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas naudojimui pagal komercinę paskir  ar industrijoje.
 Laikykite prietaisą ant lygaus, sauso ir tvirto paviršiaus.
 Nemerkite  nenuimamų  prietaiso  dalių,  jo  laido  ar  kištuko  į  vandenį  ar  kitus  skysčius.  Neleiskite,  kad  ant  elektrinių

prietaiso dalių patektų vandens. Prieš liesdami kištuką ar įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų rankos yra sausos.
 Prietaisas yra skirtas maistui pjausty . Nepjaustykite kieto kepto maisto, šaldyto maisto, maisto, suvynioto į plas ką ar

aliuminio foliją, mėsos su kaulais, vaisių su kietais kauliukais ir pan.
 Reguliariai  krinkite,  ar mai nimo laidas nėra pastebimai  pažeistas.  Jei  laidas yra pažeistas, jį  turėtų pakeis  įgaliotas

klientų aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai.
 Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad pjaustymo diskelis yra nkamai pritvir ntas.
 Norėdami nukreip  maistą link pjaustymo diskelio, naudokite k kartu parduodamą maisto grūstuvėlį.
 Nelieskite besisukančio pjaustymo disko. 
 Jeigu maistas prilimpa prie pjaustymo diskelio, nuimkite jį plas kine mentele. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš

rozetės, prieš valydami prietaisą.
 Nekiškite pirštų ir įrankių,  tokių kaip peiliai,  šakutės ir pan.,  į zoną tarp pjaustymo reguliavimo plokštės ir  pjaustymo

diskelio.
 Įsi kinkite, kad pjaustymo diskelis visiškai sustojo, prieš išimdami maistą.
 Maksimalus  prietaiso  naudojimo laikas  be  pertraukų –  10  minučių.  Praėjus  10 minučių,  leiskite  prietaisui  atvės  15

minučių, prieš tęsdami naudojimą.
 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš surinkdami ar išrinkdami prietaisą, taip pat jeigu ke nate ilgai jo

nenaudo . Traukite, laikydami už kištuko, o ne laido.
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 Prietaisas  nepritaikytas  naudo  vaikams,  sutrikusių  pro nių,  ju minių  ir  fizinių  gebėjimų  žmonėms  ir  asmenims,
galin ems nukentė  dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos.

3. Prieš pradedant naudo
1. Išėmę prietaisą iš dėžės, nuimkite visas pakuotės medžiagas.
2. Perplaukite visus priedus, besiliečiančius prie maisto (pjaustymo diskelį,  plokštę, maisto grūstuvėlį ir nykščio apsaugą),

karštame muiliname vandenyje. Perplaukite jas švariu vandeniu ir gerai nusausinkite šluoste.

4. Surinkimas
1. Padėkite prietaisą ant plokščio, sauso ir tvirto paviršiaus.
2. Prijunkite pjaustymo diskelį prie prietaiso, įdėdami jį į vietą ir pasukdami diskelio fiksavimo laikiklį prieš laikrodžio rodyklę

iki pat galo.
Dėmesio: nelieskite ašmenų, kai prijungiate pjaustymo diskelį.

3. Naudodami storio reguliavimo valdiklį, nustatykite 0 mm plokštės padė .
4. Prijunkite nykščio apsaugą prie judančios plokštės.

5. Naudojimas
1. Nustatykite reikiamą plokštės padė , naudodami storio reguliavimo valdiklį.

2. Įjunkite prietaiso kištuką į rozetę.
Dėmesio: įsi kinkite, kad pjaustymo diskelis yra tvirtai prijungtas prie prietaiso, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.

3. Padėkite maistą ant plokštės tarp maisto grūstuvėlio ir storio reguliavimo plokštės.

4. Kairiu nykščiu paspauskite įjungimo mygtuką. Prietaisas pradės veik . Pradės suk s pjaustymo diskelis.

5. Atremkite dešinį nykš  į nykščio apsaugą. Laikykite kitus pirštus išorinėje maisto grūstuvėlio pusėje.

6. Judinkite judančią plokštę pirmyn ir atgal. Stumkite maistą link pjaustymo diskelio grūstuvėliu.
Tinkama padė s:

Dėmesio:  jeigu,  naudojant  prietaisą,  maistas užstringa,  nustokite pjausty .  Išjunkite prietaisą,  ištraukite jo kištuką iš rozetės ir
nuvalykite pjaustymo diskelį plas kine mentele. 
Atkreipkite dėmesį: prieš pjaustydami sūrį, sušlapinkite diskelį vandeniu.

6.   Valymas ir priežiūra  
 Visuomet išjunkite prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir nustatykite 0 mm plokštės padė , prieš valydami prietaisą.

 Kaskart baigę naudo  prietaisą, išimkite ir išvalykite maisto likučius. Nuvalykite visas dalis, besiliečiančias prie maisto.

 Valykite prietaisą, naudodami minkštą sudrėkintą skudurėlį. Tada nusausinkite prietaisą sausa šluoste.

 Norėdami nuodugniai išvaly  prietaisą, išrinkite maisto grūstuvėlį, judančią plokštę ir pjaustymo diskelį. Perplaukite šias
detales šiltu vandeniu ir indų plovikliu.

 Gerai išdžiovinkite visas detales, prieš jas vėl surinkdami.

 Nevalykite prietaiso ėsdinančiais valikliais ir šveistukais, nes galite apgadin  prietaiso paviršių.
Atkreipkite dėmesį:

 Norėdami išrink  pjaustymo diskelį, pasukite diskelio fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite jį.

 Kai ilgai nenaudojate prietaiso, laikykite jį švarioje ir sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

7. Techniniai parametrai
Modelis: Rock’nCut Twin
Produkto kodas: 02307
200 W, 220-240 V, 50/60 Hz
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8. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.

9. Techninė priežiūra ir garan ja
Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja, skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos.
Norėdami atlik  garan nį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų bū  puikios išorinės būklės ir nkamai naudojamas pagal
instrukcijų nurodymus.
Garan ja negalioja, jei prietaisas apgadinamas šiais atvejais:

 Prietaisą naudojant ne pagal paskir , nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant
vandenyje ar įmerkiant į ėsdinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;

 Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant ki ems nei įgalio ems asmenims;
 Natūraliai nusidėvint susidėvinčioms prietaiso dalims.

Garan ja suteikiama su pagaminimo kokybe susijusiems gedimams, išskyrus įprastai  nusidėvinčias  prietaiso detales.  Naudojant
prietaisą ne nkamai, garan ja negalios.
Ap kus gedimą ar kilus klausimą, rekomenduojame kreip s į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.
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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


