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LTPANARDINAMOJO TRINTUVO / SMULKINTUVO 
(JEIGU YRA)  
NAUDOTOJO VADOVAS 

Gerbiamas kliente, „IMETEC“ dėkoja, kad įsigijote šį gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite gaminio 
kokybę ir patikimumą, nes jis sukurtas ir pagamintas pirmiausia dėmesį sutelkiant į klientų 
pasitenkinimą. Šis naudotojo vadovas buvo parengtas pagal Europos standartą EN 62079.

 DĖMESIO! Instrukcijos ir įspėjimai saugiam prietaiso 
naudojimui

Prieš naudojant šį gaminį, prašome atidžiai 
perskaityti naudojimo instrukciją ir ypač atkreipti 
dėmesį į saugos instrukcijas, ir jų laikytis. 
Saugokite šį vadovą kartu su aiškinamuoju 
vadovu visą prietaiso eksploatavimo laiką, kad 
galėtumėte rasti reikalingos informacijos. Tuo 
atveju, jeigu prietaisas bus perduotas trečiosioms 
šalims, kartu reikia perduoti ir visą dokumentaciją.

 PASTABA. Jei skaitant šį vadovą kai kurias dalis bus sunku 
suprasti ar jei kils kokių nors abejonių, prieš naudojant gaminį, 
reikia kreiptis į bendrovę adresu, nurodytu paskutiniame 
puslapyje.
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LT SAUGOS NUORODOS
• Išėmę prietaisą iš pakuotės, patikrinkite gaminio vientisumą pagal pateiktą brėžinį 

ir bet kokią transportavimo metu padarytą žalą. Jei kyla abejonių, nenaudokite 
prietaiso ir susisiekite su įgaliota techninės priežiūros tarnyba.

• Pakavimo medžiaga nėra vaikų žaislas! Laikyti plastikinį maišelį vaikams 
nepasiekiamoje vietoje; uždusimo pavojus!

• Prieš įjungiant prietaisą, reikia patikrinti, ar prietaiso techniniai duomenys (3) 
atitinka elektros energijos tiekimo tinklo duomenis. Techniniai duomenys nurodyti 
(3) ant prietaiso.

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tuo tikslu, kuriam jis yra skirtas, tai yra, 
buityje naudojamas panardinamasis trintuvas. Bet koks kitas naudojimas laikomas 
netinkamu ir todėl yra pavojingas.

• Asmenys, turintys fizinę, protinę ar jutimo negalią arba stokojantys patirties ir 
žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuo atveju, kai yra prižiūrimi arba jeigu jie gavo 
nurodymus dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta galimus pavojus.

• Šio prietaiso neturėtų naudoti vaikai. Laikyti prietaisą ir laidą vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

• Vaikai neturėtų naudoti prietaiso kaip žaislo.
• Gaminys turi būti prižiūrimas naudojimo metu.
•  NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis. 
•  NETRAUKITE maitinimo laido ar paties prietaiso, norėdami ištraukti kištuką iš 

elektros lizdo.
•  Saugokite prietaisą nuo drėgmės arba atmosferos poveikio (lietaus, saulės). 
• Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar keisdami priedus ir tuomet, kai 

prietaisas nenaudojamas, visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.
• Prieš palikdami be priežiūros, prieš montavimą, išmontavimą ir valymą, visada 

atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo.
• Gedimo atveju arba sutrikus prietaiso veikimui, išjunkite jį ir neardykite. Dėl 

remonto kreipkitės tik į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės pagalbos 

centro atstovas, kad būtų išvengta pavojaus.
• Prietaisas skirtas naudoti tik buitiniam naudojimui uždarose patalpose.
•  Niekada NEĮMERKITE prietaiso į vandenį ar niekada nekiškite jo po tekančiu 

vandeniu iš čiaupo.
• Prietaisas nėra skirtas eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą 

nuotolinio valdymo sistemą ar panašias sistemas.
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LT•  NENAUDOKITE prietaiso šalia pilnos vandens kriauklės. Naudojimo metu 
prietaisas turėtų būti tokioje padėtyje, kad negalėtų įkristi į kriauklę.

•  NENAUDOTI šalia virtuvės viryklės. Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia su įkaitusiais 
paviršiais, kaitinamosiomis lemputėmis, atvira liepsna, keptuvėmis ir kitais indais.

•  Niekada NELIESKITE judančių dalių.
• Nuplaukite dalis, kurios liečiasi su maistu, prieš naudojimą.
•  Nepalikite maisto likučių smulkintuvo dubenyje (jeigu yra) ir inde ilgiau nei 

paruošimui reikalingą laiką.
• Nesilaikant šių nurodymų arba netinkamai naudojant gaminį, galima susižeisti. 
• Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į aštrius ašmenis, kai smulkintuvo dubuo (jei yra) 

ištuštinamas ir valymo metu.
•  NEĮMERKITE nerūdijančiojo plieno trintuvo kojelės (6) į karštus arba viršijančius 

daugiau nei 70 °C skysčius ir neištraukite jos iš skysčio, kol prietaisas įjungtas. 
Kad būtų užtikrintas didžiausias naudojimosi saugumas, rekomenduojama nuimti 
puodą nuo viryklės ir leisti skysčiams ataušti, prieš juos apdorojant.

•  NEĮMERKITE plastikinės kojelės (4) į karštus arba viršijančius daugiau nei 40 °C 
skysčius ir neištraukite jos iš skysčio, kol prietaisas įjungtas. Kad būtų užtikrintas 
didžiausias naudojimosi saugumas, rekomenduojama nuimti puodą nuo viryklės 
ir leisti skysčiams ataušti, prieš juos apdorojant.

•  NENAUDOKITE smulkintuvo (11) su karštu maistu (viršijančiu 40 °C).
•  NEGALIMA dėti panardinamojo trintuvo kojelės į indaplovę.
• Panardinamojo trintuvo kojelę plaukite matavimo inde, pripildę jį iš dalies 

vandeniu ir indų plovimo skysčiu. Įkiškite kištuką į elektros lizdą, įstatykite kojelę 
į indą ir įjunkite. Praplaukite pakartodami veiksmą, keisdami vandenį keletą kartų. 
Ištraukite kištuką iš lizdo ir išdžiovinkite. 

• Didžiausia galia yra paremta priedu, kuris turi didesnę apkrovą. Kiti priedai gali 
suvartoti mažiau energijos. 

SIMBOLIAI
Įspėjimas

Draudžiama

II klasės prietaisas
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LT PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
Žiūrėkite [A] paveikslą Aiškinamajame vadove norėdami patikrinti pakuotės turinį. Visi paveikslai yra 
vidiniuose puslapiuose.

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas 
2. Variklio korpusas
3. Techniniai duomenys
4. Plastikinė kojelė (jeigu yra)
5. Nerūdijančiojo plieno kojelės laikiklis (jei yra)

6. Nerūdijančiojo plieno kojelė (jei yra)
7. Kojelės ašmenys
8. Elektros kištukas
9. Smulkintuvo dangtis (jei yra)
10. Smulkintuvo ašmenys (jei yra)
11. Smulkintuvo dubuo (jei yra)

VALYMAS NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
• Išpakuokite prietaisą.
• Išvalykite priedus pagal šią lentelę:

Priedas Tekančiu 
vandeniu

Indaplovėje ne 
daugiau kaip 55 °C.

Su drėgna, gerai 
nusausinta kempine

Kojelė (4/6) ✓
Variklio korpusas (2) ✓

Smulkintuvo dangtis (9) ✓
Smulkintuvo ašmenys (10) ✓

Smulkintuvo dubuo (11) ✓

VEIKIMAS

Priedas Sudedamosios 
dalys Didžiausias kiekis Ilgiausias naudojimo 

laikas

Smulkintuvas (11) Žalia mėsa 350 g 15 sek.

Smulkintuvas (11) Medus ir sviestas 300 g + 200 g 5 sek. ir 2 min. prietaisui 
ataušti
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LTPANARDINAMOJO TRINTUVO MONTAVIMAS
• Įstatykite variklio korpusą (2) ant trintuvo kojelės (4/6), suderindami variklio korpuso trikampį su atviros 

spynos simboliu ant kojelės [B pav.].
• Pasukite variklio korpusą (2) prieš laikrodžio rodyklę, suderindami trikampį su užrakintos spynos 

simboliu, kol išgirsite trakštelėjimą [C pav.].

PANARDINAMOJO TRINTUVO NAUDOJIMAS
 DĖMESIO!

• Veikimo laikas neturėtų viršyti 1 minutę. Prieš kartojant šį ciklą, leisti 
prietaisui ataušti 1 minutę.

•  NENAUDOKITE prietaiso su kietais produktais.
•  Niekada NEĮMERKITE nerūdijančiojo plieno kojelės laikiklio (5) į mišinį [D pav.].

• Sudėkite produktus į indą.
• Įkiškite kištuką (8) į elektros lizdą.
• Įleiskite trintuvo kojelę (4/6) į indą, kol ašmenys (7) bus visiškai panardinti į mišinį.
• Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1), kad valdytumėte įrenginį.  

SMULKINTUVO MONTAVIMAS (JEIGU YRA)

 DĖMESIO!
•  NENAUDOKITE smulkintuvo tik su skystais produktais.
•  NENAUDOKITE sūrio plutos, nes variklis gali būti sugadintas.

• Supjaustykite produktus smulkiais gabalėliais.
• Naudojimo laikas turi būti trumpesnis nei 15 sekundžių. Prieš kartojant ciklą, 

leisti prietaisui atvėsti 1 minutę.
• Įstatykite smulkintuvo ašmenis (10) į smulkintuvo dubenį (11) [E pav.].
• Sudėkite produktus į smulkintuvo dubenį (11).
• Uždenkite smulkintuvo dubenį (11) smulkintuvo dangčiu (9) [F pav].
• Įstatykite variklio korpusą (2) ant smulkintuvo dangčio (9) [G pav.].

SMULKINTUVO NAUDOJIMAS
• Įkiškite kištuką (8) į elektros lizdą.
• Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1), kad valdytumėte įrenginį.

Smulkintuvą (D6401 tipas) galima įsigyti kaip priedą „Imetec“ įgaliotuose techninės priežiūros 
centruose.
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LT VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Panaudoję, visuomet išvalykite prietaisą.
• Ištraukite kištuką (8) iš elektros lizdo.
• Išvalykite priedus pagal toliau pateiktą lentelę skyriuje „Valymas naudojant pirmą kartą“.
• Nusausinkite sausa šluoste.

ŠALINIMAS
Gaminio pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Šalinti laikantis aplinkosaugos reikalavimų
Remiantis 2014 m. kovo 14 d. Įstatyminio dekreto Nr. 49, 26 str. „Įgyvendinimas Direktyvos 2012/19/
ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)“, perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas ant 
prietaiso ar jo pakuotės nurodo, kad prietaisas gyvavimo ciklo pabaigoje turi būti surenkamas atskirai 

nuo kitų atliekų.
Todėl vartotojas turi pristatyti prietaisą jo gyvavimo ciklo pabaigoje į atitinkamus savivaldybių centrus, kur 
surenkamos elektrotechnikos ir elektronikos įrangos atliekos. Kaip alternatyvą galite pasirinkti pristatyti 
prietaisą, kurį norite išmesti, pardavėjui, pirkdami naują analogišką prietaisą.
Elektronikos gaminių pardavėjams, vykdantiems prekybą plote, ne mažesniame kaip 400 m2, taip pat 
galima nemokamai pristatyti, be įsipareigojimo pirkti, reikalingus šalinti elektros prietaisus, kurių matmenys 
mažesni nei 25 cm. 
Dėl tinkamo atliekų surinkimo ir perdavimo tolesniam atliekų perdirbimui, apdorojimui ir ekologiškam 
utilizavimui prisidedama, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai ir 
skatinamas pakartotinis naudojimas ir (arba) medžiagų perdirbimas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA
Norėdami remontuoti ar įsigyti atsarginių dalių, kreipkitės į „IMETEC“ įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, 
susisiekdami Žaliuoju numeriu arba apsilankę interneto svetainėje. Prietaisui taikoma gamintojo garantija. 
Nesilaikant šiame vadove pateiktų nurodymų dėl prietaiso naudojimo, priežiūros ir laikymo nustoja galioti 
gamintojo garantija.
Prietaisui suteikiama dvejų metų garantija nuo pristatymo datos. Galiojančia laikoma pristatymo data 
nurodyta ant kvito / sąskaitos faktūros (aiškiai įskaitoma), išskyrus atvejus, kai pirkėjas gali įrodyti, kad 
pristatymo data yra kita.
Nustačius gaminio defektą pristatymo dieną, „IMETEC“ užtikrinti suremontuoti arba pakeisti be jokių 
prietaiso mokesčių, išskyrus, jeigu viena iš dviejų korekcinių priemonių yra neproporcinga kitos atžvilgiu. 
Pirkėjas įsipareigoja pranešti „IMETEC“ techninės priežiūros centro atstovui apie tokį neatitikimą per du 
mėnesius nuo defekto nustatymo.
Garantija netaikoma visoms detalėms, kurios gali būti pažeistos dėl: 
a. Transportavimo metu padarytos žalos arba atsitiktinio kritimo
b. Neteisingo montavimo arba neatitinkančios elektros sistemos
c. Neįgaliotų darbuotojų atlikto remonto arba pakeitimų
d. Nepriežiūros arba neteisingos priežiūros ir valymo
e. Gaminio ir (arba) gaminio dalių susidėvėjimo ir (arba) eksploatavimo
f. Nurodymų nesilaikymo eksploatuojant prietaisą
g. Aplaidaus arba neatsargaus naudojimo
h. Naudojimo sudedamųjų dalių, neįtrauktų į instrukcijas
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LT
i. Naudojimo maisto produktų kiekių, kurie viršija nurodytus
j. Neteisingo ašmenų ar priedų montavimo
k. Viršijimo numatyto naudojimo laiko
l. Atsitiktinio skysčių patekimo į variklio korpusą, netinkamai naudojant

m. Per aplaidumą susukto ar sulenkto maitinimo laido. 

Pirmiau pateiktas sąrašas yra tik kaip pavyzdys ir nėra baigtinis, kadangi šioje garantijoje nėra pateiktos 
visos tos aplinkybės, kurios negali būti priskirtos prietaisų gamybos defektams.
Garantija taip pat netaikoma visais netinkamo naudojimo atvejais ir profesinio naudojimo atveju.
„IMETEC“ neatsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti asmenis, objektus ir 
naminius augintinius dėl nesilaikymo visų reikalavimų, pateiktų „Instrukcijų ir įspėjimų knygelėje“ apie 
prietaiso montavimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą.
Pardavėjo atžvilgiu taikomos sutartinės garantijos priemonės.

Techninė priežiūra
Prietaisas turi būti remontuojamas tik „IMETEC“ įgaliotame techninės priežiūros centre. Sugedęs 
prietaisas, jeigu galioja garantija, turi būti pristatomas į techninės priežiūros centrą, kartu su mokestiniu 
dokumentu, patvirtinančiu pardavimo ar pristatymo datą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




