
Maisto smulkintuvas IM-7207
INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAITEISINGAM IR SAUGIAM NAUDOJIMUI

SVARBIOS INSTRUKCIJOS; PRAŠOME IŠSAUGOTI JEI ATEITYJE IŠKILTŲ KLAUSIMŲ.
INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR SAUGUMO ASPEKTUS,SVARBIUS
JO SURINKIMUI, NAUDOJIMUI IR PRIEŽIŪRAI.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETEC aptarnavimo centrui.

2. Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite

elektrikui pakeisti netinkantįelektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip rankinis maisto smulkintuvas,

skirtas namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar
neracionaliainaudojantprietaisą.

5. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
• niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis
• netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
• nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
• neleiskite vaikams ar neveiksniems asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių

priežiūros
• visadaišjunkiteprietaisą iš tinklo kaipaliekatejį bepriežiūros

6. Atsargiai elkitės su peiliukais. Būkite ypatingai atsargūs juos valydami.
Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ir nekiškite po tekančio vandens srove.

7. Priešvalydamiarimdamiesitechninėsprietaisoapžiūros,išjunkitejį išelektrostinklo.
8. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo

susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistas ar jį reikia pakeisti, susisiekite su

autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę

kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad
jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

11. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su
atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

12. Neleiskitevaikamsžaistisuprietaisu.

Visi prietaisai turi b ūti išmetami laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC
instrukcij ų. Šiame prietaise panaudotos perdirbamos medžiagos gali būti
utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų
tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]
Kadįsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].
1. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
2. Variklio dalis
3. Kotas
4. Peiliukas
5. Kilpelėpakabinimui

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Šis jungiklis (1) gali būti naudojamas dviem būdais.

FUNKCIJA NAUDOJIMAS

Ritmingas procesas (paspauskite ir
atleiskite)

Geriausiai tinka atidžiam maisto apdorojimui (pvz.,
stambiam pjaustymui arba gali suteikti apimties
mišiniui). Atleiskite mygtuką ir prietaisas
automatiškaisustos.

Nepertraukiamasprocesas(laikykite
nuspaudę tam tikrą laiką)

Geriausiai tinka greitam maisto apdorojimui (pvz.,
smulkinimui,smulkiam pjaustymui,maišymui).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

RANKINIS SMULKINTUVAS
- Į aukštą indą sudėkite ir skystus, ir kietus

produktus; taip išvengsite taškymosi ir ištekėjimo
per viršų.

- Įjunkite laidą į elektros tinklą.
- Įkiškite smulkintuvą į indą; peiliukai turi būti

panardintiįmasę.
- Norėdami nustatyti norimąprogramą (ritmingą

arba nepertraukiamą veikimą), spauskite
Įjungimo/Išjungimo mygtuką.Tęskitemaišymą
kol pasieksite reikiamąmasės konsistenciją.

- Prietaisonegalimanaudotiilgiau nei1 minutę.
Prieš naudodami dar kartą, leiskite prietaisui atvėsti iki
kambario temperatūros.

VALYMAS
- Ištraukite prietaiso laidą iš maitinimo lizdo.
- Variklio mechanizmą ir laidą valykite drėgna ir

gerai nuspausta kempine.
- Visos prietaiso dalys gali būti valomos tik drėgna

ir gerai nuspausta kempine. Niekada neplaukite
prietaiso po tekančio vandens srove ir niekada
neįmerkite joį vandenį.

- Visos prietaiso dalys, besiliečiančios su maistu,
privalo būti gerai išvalomos prieš naudojimą.

- Maisto prietaiso viduje ar sąlytyje su juo nepalikite
ilgiau nei yra reikalinga jo paruošimui.

PRAŠOME ĮSIDĖMĖTI:
- NIEKADA NE ĮMERKITE PRIETAISO VARIKLIO DALIES ĮVANDEN Į.
- NENAUDOKITEPRIETAISO SAUSIEMS PRODUKTAMS MAIŠYTI AR BE

SKYSTŲ PRODUKTŲ.

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

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


