
KOKTEILINĖ CLOER CLO6969
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

Techniniai   duomenys:  220-240  V,  300

W, 50-60 Hz

1. Maišymo talpykla

2. Pjaustyklė / pjaustyklės jung s

3. Korpusas ir variklis

4. Įjungimo mygtukas

5. Dangtelis

6. Laido  suvyniojimo

mechanizmas

7. Atsarginis buteliukas (talpykla)

Pagrindinės saugaus naudojimo taisyklės
 Prietaisas skirtas naudo  namuose ir vietose, kur galėtų bū

panašiai pritaikomas, pvz.:

o Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbui pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;

o Ūkiniuose pastatuose;

o Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnau ;

o „Bed and Breakfast“ po apgyvendinimo įstaigose.

 Leiskite sugedusius CLOER elektrinius prietaisus taisy  k įgalio ems CLOER atstovams arba CLOER klientų aptarnavimo

centro specialistams. Ne nkamai pataisy  prietaisai gali pradė  kel  grėsmę juos naudojančių asmenų sveikatai, be to,

tokiu atveju nebegalios gamintojo garan ja.

 Junkite prietaisą k į įprastą sieninę rozetę. Įsi kinkite, kad prietaiso e ketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa

sutampa su Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam

specialistui, nes k taip išvengsite pavojaus sveikatai.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš jį surinkdami, išrinkdami ar valydami, taip pat kai laikinai nutraukiate prietaiso

naudojimą.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:

o Jeigu pastebėjote gedimą;

o Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso.

 Traukite laikydami už kištuko, o ne pa es laido.

 Įsi kinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirs .

 Neleiskite prietaiso laidui kybo  ant aštrių stalo kampų.

 Nenaudokite laido prietaisui nešio  ir saugokite jį nuo karščio (viryklės ar atviros ugnies).

 Neleiskite vaikams naudo  prietaiso. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

 Sutrikusių  pro nių,  ju minių  ir  fizinių  gebėjimų žmonės bei  asmenys,  galintys  nukentė  dėl  savo neprityrimo ar  žinių

stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky  ar prižiūrimi už juos atsakingo žmogaus. Šie asmenys turėtų

gerai suvok  grėsmes, galinčias kil  naudojan s prietaisu. 

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

 Būkite labai atsargūs, kai liečiate aštrius pjaustyklės ašmenis, ištuš nate talpyklą ir ją valote.

 Baigę naudo  prietaisą, išvalykite visas detales ir paviršius, besiliečiančius su maistu. Žr. skil  „Valymas“.

Įvadas
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Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote  CLOER kokteilinę,  ir  kimės,  kad ji  ilgai  bei  pa kimai  Jums tarnaus.  Prietaisas  leis  sumaišy  šviežius

rštuosius kokteilius, sul s, sulčių kokteilius ir daugybę kitų gėrimų. Tvir  ašmenys nesunkiai susmulkins netgi ledo kubelius. Kadangi

maišymo indelis turi atkemšamą dangtelį,  galėsite naudo  jį kaip butelį  gėrimams. Ruoškite savo mėgstamiausius kokteilius arba

pasinaudokite mūsų parengtais rštųjų kokteilių receptais.

Linkime sėkmės,

CLOER komanda

Paruošimas naudo
 Pašalinkite visus pakuotės elementus ir lipdukus, išskyrus e ketę su prietaiso techniniais duomenimis.

 Padėkite kokteilinę ant sauso, neslidaus ir lygaus paviršiaus.
Prietaisas a nka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.

Prietaisas skirtas naudo  k uždarose patalpose.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, a džiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

 Prieš  pirmą  kartą  naudodami  prietaisą,  įpilkite  maždaug  500  ml  vandens  į  talpyklą  ir  palaikykite  įjungimo  mygtuką

paspaustą apie 30 sekundžių. Išpilkite vandenį.

Saugumo perspėjimai

 DĖMESIO: prietaisas veiks, k prijungus dangtelį.

 Naudokite kokteilinę k namuose ir k nedideliems produktų kiekiams maišy . Prietaisas yra nepritaikytas komerciniam 

naudojimui.

 Junkite prietaisą k į nkamai įrengtą ir įžemintą rozetę.

 Prietaiso kištukas ir laidas turėtų bū  apsaugo  nuo drėgmės. Naudokite prietaisą k tada, kai kištukas ir laidas yra visiškai 

sausi.

 Nedėkite į prietaisą didelių maisto gabaliukų. Maksimalus leidžiamas gabaliuko ilgis – 2 cm. Kitaip prietaisas gali perkais , 

gali užsiblokuo  jo pjaustyklės.

 Nespauskite įjungimo mygtuko ilgiau kaip 30 sekundžių.

 Patarimas: naudokite prietaisą 10 sekundžių intervalais. Kartokite tol, kol gausite pageidaujamo rštumo masę.

 Nemerkite variklio bloko (apa nės kokteilinės dalies) į skysčius. Variklis veiks k prijungus maišytuvo priedą.

 Nenaudokite prietaiso, nieko neįdėję į maišymo indelį. Naudodami prietaisą, nelaikykite rankų, plaukų ir drabužių netoli 

pjaustyklės ašmenų.

 Prieš išimdami talpyklą, įsi kinkite, kad pjaustyklės ašmenys visiškai sustojo. 

 Prieš išimdami talpyklą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 DĖMESIO: nenaudokite karštų skysčių, nes rizikuojate nusidegin .

 Aukščiausia galima maisto temperatūra – 60°C. Pilant į talpyklą i n karštus skysčius, galite ją apgadin . Prieš pilant skysčius 

į mikserio priedą, rekomenduojame juos šiek ek atvėsin .

 DĖMESIO! Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate ir prieš pradėdami jį valy .

Paruošimas naudo  ir naudojimas
 Prieš naudodami prietaisą, jį išvalykite, kaip aprašyta šiose instrukcijose.

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Jeigu norite susmulkin  kietus maisto produktus, pirmiausia juos supjaustykite.

 Niekada neperženkite 600 ml ribos.

 Sudėkite sausus ir kietus ingredientus į talpyklą, lengvai juos suspauskite ir tada supilkite skystus produktus.

 Uždenkite talpyklą pjaustykle ir sukdami pritvir nkite variklio korpusą. Tada pasukite talpyklą pagal laikrodžio rodyklę ant

variklio bloko. Įsi kinkite, kad talpyklos ir variklio žymos yra nkamai išsilygiavusios. Atsargiai paspauskite, kad talpykla

užsirakintų.

 DĖMESIO: pernelyg ilgai nenaudokite prietaiso. Po keleto sekundžių nutraukite darbą ir pa krinkite produktų konsistenciją.
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 DĖMESIO: prietaisą galėsite įjung , k nkamai prijungę talpyklą.

 Norėdami  išmaišy  produktus,  paspauskite  įjungimo  mygtuką.  Maišykite  ne  ilgesniais  nei  10  sekundžių  intervalais.

Produktams pasiekus pageidaujamą konsistenciją, atleiskite mygtuką.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Pakarto nis  pripildymas:  norėdami  iš  naujo pripildy  talpyklą,  turėsite  nuim  talpyklą  nuo variklio  korpuso.  Atsargiai

atsukite pjaustyklės bloką ir supilkite reikiamus ingredientus. Būkite atsargūs, kad neperžengtumėte maksimalios leis nos

ribos (600 ml). Tada prisukite ašmenis atgal prie talpyklos taip, kaip aprašyta aukščiau.

 Pjaustyklės nuėmimas: sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite talpyklą nuo variklio korpuso. Atsukite pjaustyklės bloką.

 Išpilkite paruoštą kokteilį į puodelį arba talpyklą su dangteliu, kurią galėsite naudo  kaip gėrimo butelį.

Ledukų smulkinimas
Norėdami gau  geriausius rezultatus, įdėkite ne daugiau kaip 3-4 ledo kubelius į maišymo talpyklą. Mažus kubelius susmulkinsite

greičiau nei didelius.

Laikykite įjungimo mygtuką paspaustą ne ilgiau nei keletą sekundžių iš karto. Jeigu ledo kubeliai tebėra per stambūs, pakartokite.

DĖMESIO: nesmulkinkite ledukų, į talpyklą neįpylę vandens!

Valymas ir priežiūra
 Norėdami išvaly  prietaisą, nuimkite mikserio dalį, pripilkite į talpyklą vandens ir įlašinkite valymo priemonės. Nenaudokite

ėsdinančių ir švei mui skirtų valiklių. 

 Prijunkite mikserį atgal prie stovelio ir įsi kinkite, kad jis gerai užsifiksavo.

 Keletą sekundžių įjunkite START mygtuką.

 Išpilkite vandenį ir perplaukite mikserio priedą švariu vandeniu.

 Maišymo talpykla ir gėrimo dangtelis yra pritaiky  plovimui indaplovėje.

 Rekomenduojame išvaly  maišymo indelį, kaskart baigus naudo  prietaisą.

 Prieš  valydami pjaustyklę ir  variklio  korpusą,  pirmiausia ištraukite prietaiso kištuką iš  rozetės,  kad nenukrėstų elektros

srovė.

 Nelieskite pjaustyklės rankomis, nes jos ašmenys yra labai aštrūs.

 Norėdami išvaly  pjaustyklę, laikykite jos peiliukus po tekančio vandens srove. Jei reikia, galite naudo  valymo šepetėlį.

 Valykite variklio bloką sudrėkintu skudurėliu. Niekada nemerkite variklio korpuso į vandenį ir nelaikykite jo po tekančio

vandens srove.

Trikdžių šalinimas

PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Prietaisas neveikia.  Prietaisas neįjungtas į rozetę.

 Mikserio  priedas  ne nkamai

prijungtas prie variklio bloko.

 Įstatykite  prietaiso  kištuką  į

rozetę.

 Tinkamai prijunkite mikserį prie

variklio bloko.

Nesusmulkinami ledukai. Talpykloje nepakanka skysčio. Įpilkite papildomai vandens.

Ingredientai  nepakankamai

susmulkinami.

Talpykloje nepakanka skysčio. Įpilkite papildomai skysčio.

Tirštųjų kokteilių receptai
Šioje skiltyje pateiksime keletą receptų, kuriuos siūlome išbandy . Raginame eksperimentuo  ir pritaiky  juos savo skoniui.

Tirštasis mangų ir persikų kokteilis

 200 g šviežių mangų, smulkintų kubeliais

 1 didelis persikas, be kaulo, susmulkintas kubeliais

 200 ml ananasų sulčių (arba 100 ml sulčių ir 100 ml vanilės skonio jogurto)

 Šiek ek citrinos sulčių

Tirštasis bananų ir kivių kokteilis

 ½ nulupto ir susmulkinto banano

 1 kivis, nuluptas ir supjaustytas

 150 g vynuogių be kauliukų

 150 g natūralaus jogurto

 1-2 valgomieji šaukštai medaus (pagal skonį)

 Šiek ek citrinos sulčių

Tirštasis žaliasis kokteilis

 1 sauja špinatų
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 1 sauja sultenių

 1 sauja vynuogių be kauliukų

 1 bananas

 140 ml negazuoto vandens

Ruošdami kokteilius, pirmiausia sudėkite sausus ir kietus ingredientus į talpyklą, atsargiai juos suspauskite ir tada supilkite skystus

ingredientus. Užverkite talpyklą pjaustykle ir prisukite prie variklio bloko. Pasukite talpyklą,  prijungtą prie variklio korpuso, pagal

laikrodžio rodyklę. Naudokite įjungimo mygtuką 10 sekundžių intervalais, kol gausite pageidaujamą produktų konsistenciją. Jei reikia,

nuimkite talpyklą ir smarkiai ją pakratykite. Tokiu būdu neleisite ingredientams nusės  talpyklos dugne.

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas
Transportavimui  skirta  prietaiso  pakuotė  pagaminta  iš  pakarto nai  perdirbamų  medžiagų.  Išrūšiuokite  pakuotę  sudarančias

popierines, kartonines ir plas kines dalis.

DĖMESIO! Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis.

Išmeskite a tarnavusį elektrinį prietaisą  tam skirtame bui nės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisą sudarančių

medžiagų bus perdirbamos ir pakarto nai panaudojamos. Norėdami daugiau sužino  apie bui nės technikos perdirbimą, kreipkitės į

vie nės valdžios ins tucijas.

Klientų aptarnavimas
Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į prekybos agentą arba CLOER techninio aptarnavimo centrą.

CLOER elektriniai prietaisai a nka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garan jos galiojimo sąlygos
Prietaisą naudojant  asmeniniam naudojimui, jam suteikiama  ribota gamintojo garan ja. Prietaisą naudojant atsargiai, nkamai ir

pagal naudojimo taisykles,  gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeis  arba pataisy  sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas

atsirado dėl prastos pagaminimo ar prietaisą sudarančių medžiagų kokybės. Pakeistos dalys tampa CLOER nuosavybe. CLOER pa rtų

nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garan jos sąlygos nepažeidžia pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisių.

Garan nis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garan nis laikotarpis

nepailginimas ir nepradedamas skaičiuo  iš naujo. 

Norėdami kreip s dėl prietaiso pataisymo garan nio laikotarpio metu, kreipkitės esiai į pardavėją.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilankykite

UAB „Krinona“ nklalapyje.

Garan ja galioja k su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus reikalaujama

padeng  taisymo išlaidas.

Garan ja negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

* Prietaisą naudojant ne nkamai ir ne pagal taisykles;

* Prietaisui nusidėvint, jį įprastai naudojant;

*  Dėl  išorinių  jėgų  poveikio  (pvz.  prietaisą  transportuojant,  dėl  elektros  šoko,  didelio  karščio,  ant  prietaiso  patekus  rūgščių,  jį

sukračius, numetus ir pan.);

* Jeigu tai elektrinis virdulys, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;

* Naudojant ne nkamus priedus.

Garan ja taip pat negalioja, jeigu:

* Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskir ;

* Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;

* Prietaisą taiso ki  nei gamintojo įgalio  asmenys.

Garan ja nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.
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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


