
GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo atsarginių dalių, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame talone.
Naudojimo instrukcijų nesilaikymas panaikina prietaisui suteikiamą garantiją.

IMETEC
Maisto maišytuvas

IM-7357

Naudotojo instrukcijos

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiantį kuriuos produktas buvo sukurtas ir
pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.
Atidžiai perskaitykite nurodymus ir persp ėjimus, pateiktus šiose instrukcijose prieš
pradėdami naudoti prietaisą, ir j ų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas, jei jų
vėl prireikt ų ateityje, ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.
Jei turėsite klausimų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC
techninės priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

• Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą
IMETEC techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite vaikams žaistu suįpakavimo medžiagomis. Laikykite jas vaikams
nepasiekiamoje vietoje: uždusimo pavojus.

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip maisto maišytuvas, skirtas

namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl

psichinių, fizinių ar kitokių sutrikimų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis
vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Niekada nelieskite ir nesinaudokite prietaisu šlapiomis,drėgnomis rankomis ar kojomis.
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.), ir

didelėje drėgmėje.
• Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, išjunkite iš elektros tinklo.
• Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo

susisiekite su autorizuotu IMETEC techniniu priežiūros centru.
• Jei pažeistas prietaiso laidas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninio priežiūros centro

darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
• Kad išvengtumėte elektros iškrovos, niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ir

nekiškite po tekančio vandens srove.
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• Nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių. Naudojimo metu padėkite jį ten, iš kur jis
negalėtų nukristi į vandenį.

• Nenaudokite prietaiso greta viryklės. Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su
įkaitusiais paviršiais.

• Nelieskite judančių prietaiso dalių.
• Naudokite tik komplekte esančius priedus.
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisą paliekate be priežiūros, prieš valymą,

dalių išmontavimą bei sumontavimą.
• Neleiskite vaikams naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
• Prieš keisdami prietaiso priedus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

DĖMESIO!
• Jokiu būdu nelieskite ir nemėginkite nuimti trintuvo pagrindo (5), smulkintuvo dangtelio

(8) ar šluotelės (12), kai prietaisas yraįjungtas.
• Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nuimate ar uždedate trintuvo

pagrindą (5), dangtelį (8) ar šluotelę (12). Tai darykite baigę naudotis prietaisu.
• Nenaudokite prietaiso dėvėdami laisvus drabužius ilgomis rankovėmis, nes tokius

drabužius galiįtraukti veikiantis smulkintuvo pagrindas (5), dangtelis (8) ar šluotelė (12).
• Šių instrukcijų nesilaikymas gali baigtis sužeidimais.
• Būkite atsargūs su peiliukais (7 ir 9), kai juos valote arba ištuštinate susmulkintus

produktus iš dubens (10).
• Prieš naudojimą, nuimkite peiliukų apsaugas.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus.

1. Įjungimo/ išjungimomygtukas(mažasgreitis)
2. Įjungimo/ išjungimomygtukas(didelisgreitis)
3. Variklio dalis
4. Kištukas
5. Trintuvopagrindas
6. Trintuvo peiliukų gaubtuvas
7. Trintuvopeiliukai
8. Smulkintuvodangtelis
9. Smulkintuvopeiliukai
10. Smulkintuvodubuo
11. Šluotelės pagrindas
12. Šluotelė
13. Indas

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, jį išvalykite:
• Išpakuokite prietaisą.
• Rankomis arba indaplovėje išplaukite nuimamas prietaiso dalis: trintuvo pagrindą (5),

smulkintuvo peiliukus (9) ir dubenį (10), šluotelę (12) ir indą (13).
• Jei naudositės indaplove, vandens temperatūra neturi viršyti 55° C.
• Drėgna šluoste nuvalykite variklio dalį (3), smulkintuvo dangtelį (8) ir šluotelės

pagrindą (11). Nusausinkite sausa šluoste.
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PRIETAISO NAUDOJIMAS
Trintuvo surinkimas

DĖMESIO!
• Kad išvengtumėte sužeidimų, būkite atsargūs su peiliukais (7).
• Nepanardinkite variklio dalies (3)į vandenį.
• Nenaudokiteprietaisokietiemsingredientamstrinti.
• Nenaudokiteprietaisoilgiau nei30sekundžių vienumetu:palaukite,kol prietaisas

visiškai atvės, ir tęskite darbą.
• Nepalikitemaistoinde(13) ilgam laikui.

• Pritvirtinkite trintuvopagrindą (5) prievariklio dalies(3): pasukitejį prieš laikrodžio
rodyklę [Pav. B].

• Sudėkite ingredientus(daržoves,vaisiussupienuarbavandeniu)į indą (13).
• Trintuvopagrindą (5) įkiškite į indą (13),kadpeiliukų gaubtuvas(6) visiškai panirtų į

produktus.

Įjungimo / išjungimo mygtukai turi du greičio režimus:

Mažas greitis: naudojamas maisto smulkinimo / trynimo pradžioje.

Didelis greitis: naudojamas užbaigti trynimui arba suteikti sutrintai masei apimties.

Trintuvo naudojimas
• Įkiškite kištuką (4) į elektroslizdą.
• Paspauskiteįjungimo/ išjungimomygtuką (1) arba(2).

Plakimas
Norėdami pagaminti majonezą, laikykitės žemiau pateiktų nurodymų:
• Į indą (13) įpilkite 200 ml aliejaus,įmuškite 1 kiaušinį ir įberkite žiupsnelį druskos.
• Trintuvo pagrindą (5) įkiškite į indą (13), kad peiliukų gaubtuvas (6) panirtų į produktus.
• Įkiškite kištuką (4) į elektroslizdą.
• Paspauskiteįjungimo/ išjungimomygtuką (1) arba(2).
• Plakiteproduktus,kol masė ims tirštėti.
• Švelniaipakelkiteir nuleiskitetrintuvą, kadaliejusgeraiišsimaišytų.
• Kad suteiktumėte rūgštoko prieskonio,įpilkite arbatinį šaukštelį citrinų sulčių arbaacto.

Smulkintuvo surinkimas

DĖMESIO!
• Kad išvengtumėtesužeidimų, būkite atsargūs supeiliukais(9).
• Nepanardinkitevariklio dalies(3) ir dangtelio(8) į vandenį.
• Nenaudokitesmulkintuvovien tik skystiemsproduktamsplakti.
• Nenaudokitesmulkintuvoparmezanosūriui smulkinti.
• Prieš smulkinimą, supjaustykiteingredientusmažaisgabaliukais.
• Nenaudokiteprietaisoilgiau nei15sekundžių: palaukite,kol prietaisasvisiškai atvės, ir

tęskite darbą.
36



• Nepalikite maisto dubenyje (10) ilgam laikui.

• Smulkintuvo peiliukus (9)įkiškite į dubenį (10) [Pav. C].
• Į dubenį sudėkite ingredientus (daržoves, mėsą, vaisius, kumpį ir pan.).
• Ant dubens (10) uždėkite dangtelį (8) [Pav. D].
• Ant dangtelio (8) pritvirtinkite variklio dalį (3) [Pav. E].

Smulkintuvo naudojimas
• Įkiškite kištuką (4) į elektroslizdą.
• Paspauskiteįjungimo/ išjungimomygtuką (1) arba(2).

Smulkinimas / kapojimas
• Smulkintuvo peiliukus (9)įkiškite į dubenį (10) [Pav. C].
• Į dubenį sudėkite ingredientus (daržoves, mėsą, vaisius, kumpį ir pan.). Neviršykite 600

ml ribos.
• Ant dubens (10) uždėkite dangtelį (8) [Pav. D].
• Ant dangtelio (8) pritvirtinkite variklio dalį (3) [Pav. E].
• Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.

• Paspauskiteįjungimo/ išjungimomygtuką ir laikykite įspaudę neilgiau nei15
sekundžių.

Minkymas
• Smulkintuvo peiliukus (9)įkiškite į dubenį (10) [Pav. C].
• Į dubenį įdėkite 220 g miltų ir įpilkite 140 ml vandens.
• Ant dubens (10) uždėkite dangtelį (8) [Pav. D].
• Ant dangtelio (8) pritvirtinkite variklio dalį (3) [Pav. E].
• Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.

• Paspauskiteįjungimo / išjungimo mygtuką ir laikykite įspaudę ne ilgiau nei 15
sekundžių.

Jei komplekte smulkintuvo nėra, jį įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre
kaip priedą.

Šluotelės pritvirtinimas

DĖMESIO!
• Nenaudokite šluotelės kietiems ingredientams plakti.
• Nenaudokite prietaiso su šluotele ilgiau nei 5 minutes. Palaukite, kol prietaisas visiškai

atvės, ir tęskite darbą.

• Pritvirtinkite šluotelę (12) prie jos pagrindo (11): stumkite, kol išgirsite užsifiksuojantį
garsą [Pav. F].

• Į didelį indą supilkite skystus ingredientus (grietinėlę, kiaušinių baltymus).
• Pritvirtinkite šluotelės pagrindą (11) prie variklio dalies (3): pasukite jį priešinga

laikrodžio rodyklės kryptimi [Pav. G].

Šluotelės naudojimas
• Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
• Paspauskiteįjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).

Plakimas
• Supilkite ingredientusį didelį indą.
• Stumkite šluotelę (12) į jos pagrindą (11), kol užgirsite užsifiksuojantį garsą [Pav. F].
• Pritvirtinkite šluotelės pagrindą (11) prie variklio dalies (3): pasukite jį priešinga

laikrodžio rodyklės kryptimi [Pav. G].
• Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
• Paspauskiteįjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).

Jei šluotelės nėra komplekte, ją įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre kaip
priedą.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

Pasinaudoję prietaisu, visuomet jį išplaukite.
Ištraukite kištuką (4) iš elektros lizdo.
• Rankomis arba indaplovėje išplaukite nuimamas prietaiso dalis: trintuvo pagrindą (5),

smulkintuvo peiliukus (9) ir dubenį (10), šluotelę (12) ir indą (13).
• Jei naudositės indaplove, temperatūra neturi viršyti 55° C.
• Drėgna šluoste nuvalykite variklio dalį (3), smulkintuvo dangtelį (8) ir šluotelės pagrindą

(11). Nusausinkite sausa šluoste.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei prietaiso naudojimo metu susidursite su žemiau nurodytomis problemomis, atsižvelkiteį
pasiūlytus sprendimo būdus.

Problema Sprendimas
Naudojant trintuvą, produktai taškosiį šalis. Visiškai panardinkite peiliukus su gaubtuvuį

produktus.
Smulkintuvo peiliukai nesisuka, nes maisto
gabalėliai užstrigo tarp peiliukų ir dubens.

Nenaudokite labai kietų produktų.
Smulkiai supjaustykite produktus prieš juos
smulkindami prietaisu.
Nuimkite smulkintuvo dangtelį ir atsargiai
pašalinkite užstrigusius produktus.

Prietaisas nesusmulkina petražolių. Pakartokite smulkinimo procedūrą, tik
naudokite sausas petražoles.

Šluotelės naudojimo metu produktai taškosiį
šalis.

Iš pradžių šluotelę laikykite statmenai. Kai
masės apimtis ima didėti, šiek tiek ją
pakreipkite.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO PAŠALINIMAS

Prietaiso pakuotė pagaminta iš perdirbamųmedžiagų. Išmeskite jas atsižvelgdamiį aplinkos
apsaugos standartus. Tinkamu būdu pašalinkite atliekas (pagal Europos standartą
2002/96/EC). Daugiau informacijos apie atliekų rūšiavimą ieškokite prietaiso pardavimo
vietose arba susisiekite su vietine atliekų tvarkymoįmone.
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