
NAUDOJIMO BŪDAS INSTRUKCIJA

Impulsinismalimas

(Nuspauskite ir atleiskite mygtuką (1) ) Idealiai tinka grubiam malimui

Ištisinis,nepertraukiamas malimas

(Laikykite nuspaustą mygtuką (1) reikiamą laiką) Idealiai tinka smulkiam malimui

VALYMAS

• Atjunkite prietaisą nuo maitinimo, ištraukdami laidą (6) iš įtampos lizdo.
• Drėgnu skudurėliu (ar kempine) valykite variklio dalį (2), talpyklą (3), peiliuką (5) ir įtampos laidą (6).
• Nuplaukite dangtelį (7) šiltu vandeniu.
• Dangtelis(7)gali būti plaunamas ir indaplovėje.Neviršykite55ºC temperatūros.

ĮSPĖJIMAS:

• Niekuomet nemerkite į vanden į variklio dalies (2).
• Neplaukite peiliuko (5) ir talp yklos (3) po tekančiu vandeniu .
• Nenaudokite prietaiso ši ų produkt ųmalimui: šaldytos ar neapdirbtos m ėsos, cukrini ų

produkt ų, šokolado, lipni ų saldumyn ų, ciberžol ės (curcuma), s ūrio ir nevalgom ų
maisto produkt ų dalių (pavyzdžiui m ėsos ir žuvies kaul ų, ir t.t.).

• Nepilkite į talpykl ą joki ų skys čių.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
• Išjunkiteprietaisą, kai jįvalote.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
• Jeiprietaisas yrapažeistas,nenaudokite jo irkreipkitės įUAB„Krinona“garantinioaptarnavimo

centrą.
• Neįmerkite prietaiso įvandenįar kitusskysčius.Nenaudokiteprietaiso šalia indųsu

vandeniu ar kitais skysčiais.
• Saugokite nuo vaikų.
• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC

(ESmarkiruotė).

IMETECKAVAMAL Ė
mod.IM-7195

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMASPAGALPAVEIKSL ĖLĮ[Z]:

1. Įjungimo/Išjungimo valdymas

2. Variklio dalis

3. Talpykla

4. Talpyklos dangtelis

5. Nerūdijančioplienopeiliukas

6. Maitinimo laidas

7. Nepraleidžiantis oro, hermetiškas dangtelis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įjungimo/Išjungimovaldymas

Produktųmalimas gali būti valdomas 2 būdais:

KAVAMAL Ė NEPRITAIKYTA
PROFESIONALIAM NAU DOJIMUI!

Saugumo sistema skubiam variklio sustabdymui
Saugumo sistema sustabdo prietaisą, jei talpyklos dangtelis (4) yra netinkamai uždėtas.

Maksimal ūs kiekiai ir laikai
Vienu malimu galima malti iki 100 g produktų (iki 30g malant kavos pupeles).
Niekuomet nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1 minutė.

Kavos malimas/Prieskoni ų malimas
- Įdėkite į talpyklą (3) smulkius produktus.

- Uždarykite talpyklą (3) dangteliu (4). Žr. paveikslėlį [A].

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt



1. Įjungimo/Išjungimo valdymas
2. Variklio dalis
3. Talpykla
4. Talpyklos dangtelis
5. Nerūdijančioplienopeiliukas
6. Maitinimo laidas
7. Nepraleidžiantis oro, hermetiškas dangtelis

- Įjunkite maitinimo laidą (6) į įtampos lizdą.

- Nuspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) ir naudokite vieną iš aukščiau paminėtų malimo būdų
(impulsinį arba nepertraukiamą), priklausomai nuo pageidaujamo rezultato. Žr. paveikslėlį [B].

- Atleiskitemygtuką (1), kad būtųužbaigtas malimas.Palaukite,kolpeiliukas (5)nustossuktis ir
tuomet atidarykite dangtelį (4).

Patarimai naudojimui
- Maksimaliam rezultatui pasiekti, rekomenduojama naudoti sausus produktus.

ĮSPĖJIMAS:
- Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 60 sekundžių tiek impulsiniam, tiek nepertraukiamam malimui.
- Prieš kartodami malimą, leiskite atvėsti prietaisui mažiausiai 3 minutes.

Nepanaudot ųsumalt ųprodukt ųsaugojimas
- Įpilkite sumaltą produktą į talpyklos dangtelį (4). Žr.paveikslėlį [C].
- Uždarykite talpyklą (4) su nepraleidžiančiu oro, hermetišku dangteliu (7). Žr. paveikslėlį [D].


