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SAUGOS PASTABOS
• Išpakavę įsitikinkite, kad prietaisas nepažeistas, yra visos jo dalys,

kaip parodyta iliustracijų vadove, ir nėra jokių apgadinimų dėl
transportavimo. Jei kyla kokių nors abejonių, prietaiso nenaudokite
ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

 ATSARGIAI! Prieš naudodami nuo prietaiso nuimkite visus 
informacinius priedus, pvz., etiketes, žymas ir pan.

Įžanga  1 psl.
Saugos pastabos  1 psl.
Atsargumo priemonės  4 psl.
Simboliai  4 psl.
Prietaiso ir jo priedų aprašymas  5 psl.
Valymas prieš naudojant  
pirmą kartą  5 psl.
Surinkimas  5 psl.

Naudojimas  5 psl.
Produktų ruošimo lentelė  6 psl.
Valymas ir priežiūra  7 psl.
Trikčių šalinimas  7 psl.
Išmetimas  7 psl.
Pagalba ir garantija  8 psl.
Iliustracijų vadovas I psl.
Techniniai duomenys II psl.

ĮŽANGA
Gerbiamas kliente, dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite 
patenkinti jo kokybe ir patikimumu, nes jis sukurtas ir pagamintas siekiant patenkinti 
klientų poreikius. Šios naudojimo instrukcijos atitinka Europos standarto EN 82079 
reikalavimus.

 ĮSPĖJIMAS! Saugaus naudojimo instrukcijos ir įspėjimai.
Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite šias 

naudojimo instrukcijas, ypač saugumo pastabas ir įspėjimus, kurių 
būtina laikytis. Šį vadovą laikykite kartu su iliustracijų vadovu, kad 
prireikus juo galėtumėte pasinaudoti ateityje. Jei prietaisą ketinate 
perleisti kitam savininkui, būtinai perduokite ir šiuos dokumentus.

 PASTABA. Jei kuri nors šio vadovo dalis yra nesuprantama arba 
kelia abejonių, prieš pradėdami naudotis gaminiu kreipkitės į įmonę 
paskutiniame puslapyje nurodytu adresu.

 PASTABA. Silpnaregiai šias naudojimo instrukcijas gali peržiūrėti 
skaitmeniniu formatu apsilankę svetainėje www.tenactagroup.com

RODYKLĖ
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LT  ATSARGIAI! Pavojus uždusti.
Neleiskite vaikams žaisti su pakuote. Plastikinį maišelį 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį, t. y.
kaip buitinį smulkintuvą.  Naudojimas bet kokiai kitai paskirčiai yra
draudžiamas ir pavojingas.

 ĮSPĖJIMAS! Netinkamai naudojant prietaisą galima susižeisti.

• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad
prietaiso techniniuose duomenyse nurodyta įtampa ir dažnis sutampa
su maitinimo šaltinio parametrais. Parametrai nurodyti ant prietaiso
arba maitinimo šaltinio bloko (žr. iliustracijų vadovą).

• Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotu psichinius,
jutiminius ar protinius gebėjimus arba tie, kuriems trūksta patirties
arba žinių, jei jie yra prižiūrimi ir supažindinami su saugiu prietaiso
naudojimu bei supranta su tuo susijusius pavojus.

• Šiuo prietaisu draudžiama naudotis vaikai. Prietaisą ir jo laidą
saugokite nuo vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

• NESINAUDOKITE prietaisu drėgnomis rankomis, šlapiomis
kojomis arba būdami basi.

• Norėdami atjungti kištuką nuo lizdo NETRAUKITE už maitinimo
laido arba paties prietaiso.

• NETRAUKITE arba NEKELKITE prietaiso už maitinimo laido.
•  SAUGOKITE prietaisą nuo drėgmės ar aplinkos poveikio (lietaus, 

saulės ir pan.) arba itin aukštos ar žemos temperatūros.
• Šio prietaiso negalima naudoti lauke.
• Šio prietaiso negalima palikti be priežiūros jam veikiant.
• Jei prietaisą ketinate palikti be priežiūros, jį surinkti, išrinkti, valyti ar

tiesiog nenaudoti, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
• Jei prietaisas sugenda arba veikia netinkamai, išjunkite jį ir nieko su

juo nedarykite. Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.

• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti įgaliotasis techninės
priežiūros centras, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
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• Šio prietaiso variklio korpusą reikia saugoti nuo vandens, kitų

skysčių, tyškančio vandens, garų. Informacijos apie valymą ir
priežiūrą ieškokite atitinkamo skyriaus instrukcijose.

• NENAUDOKITE prietaiso šalia vandens pilnos plautuvės.
Naudojantis prietaisu jis turi būti padėtas taip, kad neįkristų į plautuvę.

• Šį prietaisą reikia padėti ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
• Informacijos apie prietaisą ieškokite ant išorinės pakuotės.
• Prietaisą naudokite tik su pridedamais priedais, kurie yra svarbi

prietaiso dalis.
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira

nuotolinio valdymo sistema arba kokia nors kita panašia sistema.
• NENAUDOKITE šalia viryklės. Saugokite, kad maitinimo laidas

neprisiliestų prie kaštų, įkaitusių paviršių, atviros liepsnos, puodų ar
kitų virtuvės indų.

• NELAIKYKITE maisto produktų prietaise ilgiau nei tai būtina
maistui paruošti.

 ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs imdami aštrius peiliukus, 
ištuštindami indą ir valdydami prietaisą.

 ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas nėra skirtas naudoti su maisto 
produktais, jei jų temperatūra yra aukštesnė nei 40 °C.

• Prieš keisdami priedus arba liesdami judančias dalis prietaisą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo.
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LT ATSARGUMO PRIEMONĖS

 DĖMESIO! 

•  NELAIKYKITE prietaiso įjungti ilgiau nei 10 sek.; 1,5 min. 
prietaisą išjunkite (6 ciklai), kai norite susmulkinti 300 g žalios 
mėsos. Prieš naudodami prietaisą dar kartą leiskite jam atvėsti 120 
min.

•  NEPALIKITE maisto produktų inde (5) ilgiau nei reikia jam 
paruošti.

•  NEDĖKITE daugiau nei 300 g žalios mėsos.
•  NEDĖKITE sūrio plutelės, nes jos gali sugadinti variklį.
•  Prietaise NIEKADA nenaudokite skystų produktų.
•  NESMULKINKITE ledo ir (arba) šokolado.
• Majonezui ir kremui naudokite tik plaktuvą (7).
• Jei tarp peiliukų (6) ir indo (5) užstringa sūrio gabalėlis, palaukite, 

kol peiliukai (6) sustos, atjunkite maitinimo laidą (2) nuo lizdo. 
Nuimkite variklio korpusą (1) ir dangtelį (3) nuo indo (5), tada 
atsargiai išimkite sūrio gabalėlį.

Surinkę prietaisą atlikite toliau nurodytus veiksmus.
• Prijunkite kištuką (2) prie maitinimo lizdo.
• Paspauskite variklio korpusą (1) ir prietaisą įjunkite [E pav.].
• Kai maisto produktai susmulkinami, palaukite, kol peiliukai (6) ar plaktuvas (7) visiškai sustos.
• Atjunkite kištuką (2) nuo maitinimo lizdo.
• Pakelkite variklio korpusą (1).
• Nuimkite dangtelį (3).
• Išimkite peiliukus (6) arba plaktuvą (7).
• Ištuštinkite indą.

SIMBOLIAI

Įspėjimas / pavojus Draudžiama

II klasės prietaisas
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LTPRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Pakuotės turinį patikrinkite pagal [A] pav. iliustracijų vadove.

1. Variklio blokas
2. Maitinimo laidas
3. Dangtelis

4. Skysčio dalytuvo antgalis
5. Indas
6. Peiliukai

7. Plaktuvas
8. Techniniai duomenys

VALYMAS PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

 ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami nuplaukite dalis, kurios liečiasi 
su maisto produktais.

•  NIEKADA nemerkite variklio korpuso (1) į vandenį ir niekada 
nekiškite jo po tekančiu vandeniu.

• Būkite itin atsargų imdami aštrius peiliukus (6).
• Išpakuokite prietaisą ir išimkite visus įdėklus arba nuklijuokite ant gaminio priklijuotas etiketes.
• Išimamas dalis, kurios liečiasi su maisto produktais: dangtelį (1), indą (5), peiliukus (6) ir plaktuvą (7)

gerai rankomis nuplaukite karštu vandeniu ir indų plovikliu arba išplaukite indaplovėje ne aukštesnėje
nei 55 °C temperatūroje.

• Gerai išdžiovinkite.

SURINKIMAS
• Padėkite indą (5) ant lygaus paviršiaus.
• Įstatykite peiliukus (6) arba plaktuvą (7) ant indo ašies (5) [B pav.].
• Sudėkite maisto produktus į indą (5).
• Uždėkite dangtelį (3) ant indo (5) [C pav.].
• Uždėkite variklio korpusą (1) ant dangtelio (3) [D pav.].
• Visiškai išvyniokite maitinimo laidą (2).

NAUDOJIMAS

 DĖMESIO! Šio prietaiso negalima naudoti, jei jis buvo nukritęs 
arba jei aiškiai matosi, kad jis pažeistas.

 DĖMESIO! NENAUDOKITE smulkintuvo su skysčiais.

 DĖMESIO! NEDĖKITE sūrio plutelės, nes jos gali sugadinti 
variklį.

 DĖMESIO! NEVIRŠYKITE ant indo nurodyti maksimalaus 
lygio.
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 ĮSPĖJIMAS! 

•  NELIESKITE judančių dalių.
•  NEDĖKITE indo į mikrobangų krosnelę.

Peiliukai yra aštrūs, juos imdami būkite itin atsargūs, kad 
neįsipjautumėte ir nenusibrozdintumėte.

•  NEBANDYKITE prietaiso perkelti jam veikiant.
•  NENAUDOKITE tuščio prietaiso.
•  NEATIDARYKITE apsauginės rankenos arba dangtelio variklio 

veikiant.
Prieš valydami arba atlikdami prietaiso priežiūros darbus 
visada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

• Surinkę prietaisą atlikite toliau nurodytus veiksmus.
• Prijunkite kištuką (2) prie maitinimo lizdo.
• Paspauskite variklio korpusą (1) ir prietaisą įjunkite [E pav.].
• Kai maisto produktai susmulkinami, palaukite, kol peiliukai (6) ar plaktuvas (7) visiškai sustos.
• Atjunkite kištuką (2) nuo maitinimo lizdo.
• Pakelkite variklio korpusą (1).
• Nuimkite dangtelį (3).
• Išimkite peiliukus (6) arba plaktuvą (7).
• Ištuštinkite indą.

PRODUKTŲ RUOŠIMO LENTELĖ
Kaip naudoti „Imetec CH 1000“ smulkintuvo priedus.

Peiliukai (6) Peiliukai (6) ir skysčio 
dalytuvo antgalis (4) Plaktuvas (7) Plaktuvas (7) ir skysčio 

dalytuvo antgalis (4)

Malta mėsa
Sudėkite mėsą į indą su pei-
liukais, uždarykite dangtelį ir 
įjunkite prietaisą (E pav.).

- - -

Padažas -

Sudėkite produktus į indą 
su peiliukais, uždarykite 
dangtelį, įjunkite prietaisą 
(E pav.) ir jame veikiant iš 
lėto pilkite aliejų per skys-
čių dalytuvo antgalį.

- -

Plakta 
grietinėlė - -

Supilkite grietinėlę į indą su 
plaktuvu, uždarykite dangtelį 
ir įjunkite prietaisą (E pav.).

-
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Majonezas - - -

Sudėkite kiaušinius į indą 
su plaktuvu, uždarykite 
dangtelį, įjunkite prietaisą 
(E pav.) ir jame veikiant 
pilkite aliejų per skysčių 
dalytuvo antgalį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

 ĮSPĖJIMAS! Prieš valydami arba atlikdami prietaiso priežiūros 
darbus visada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

• Surinkę prietaisą atlikite toliau nurodytus veiksmus.
• Prieš valydami arba atlikdami priežiūros darbus visada atjunkite kištuką nuo maitinimo lizdo.
• Gerai išplaukite išimamas dalis: dangtelį (3), indą (5), peiliukus (6) ir plaktuvą (7) gerai rankomis 

nuplaukite karštu vandeniu ir indų plovikliu arba išplaukite indaplovėje ne aukštesnėje nei 55 °C 
temperatūroje.

• Gerai išdžiovinkite.
• Nuvalykite variklio korpusą (1) gerai nuspausta drėgna šluoste.
• Gerai išdžiovinkite.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jei kyla kuri nors iš išvardytų problemų, pasinaudokite siūlomu sprendimu.

Problema Sprendimas

Maisto produktai 
susmulkinami nevienodai

Naudokite impulsinį, ne nuolatinį režimą.
Palaukite, kol peiliukai visiškai sustos (6). Nuimkite variklio korpusą (1) ir 
dangtelį (3), tada sumaišykite produktus mentele. Vėl uždarykite ir toliau 
smulkinkite impulsiniu režimu.
Indas (5) perpildytas, pridėta per daug produktų; nuimkite produktų 
perteklių ir smulkinkite toliau.

Petražolės susmulkinamos 
netinkamai Smulkinimą pakartokite naudodami sausas petražoles.

Mėsa susmulkinama 
nevienodai

Susmulkinkite mėsą 1 cm gabalėliais ir išimkite visus kremzles. Nedėkite 
daugiau nei 300 g.

Smulkinant indas pakyla
Produktų gabalėliai įstrigo tarp indo (5) ir peiliukų (6). Tokiu atveju 
nuimkite variklio korpusą (1) ir pasukite peiliukus (6). Uždėkite variklio 
korpusą (1) ir smulkinimą tęskite.

IŠMETIMAS
Gaminys yra supakuotas naudojant perdirbamas medžiagas. Jas išmeskite laikydamiesi 
aplinkos apsaugos taisyklių.
Pagal direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų perbrauktos 
šiukšliadėžės simbolis ant prietaiso ar jo pakuotės rodo, kad nebetinkamą naudoti prietaisą 
būtina išmesti atskirai nuo kitų atliekų.
Todėl naudotojas turi pristatyti prietaisą į atitinkamą perdirbimo centrą, skirtą elektros ir 
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elektronikos įrangai. Arba, kad nereikėtų rūpintis išmetimu patiems, perduokite prietaisą pardavėjui, 
kai įsigyjate naują, tokį patį prietaisą. Elektronikos gaminių pardavėjams, kurių prekybinis plotas yra 
bent 400 m2, nebetinkamus naudoti iki 25 cm dydžio elektronikos gaminius taip pat galima atiduoti 
nemokamai ir neįsipareigojant ką nors iš jų pirkti. Tinkamas atskiras nebenaudojamų prietaisų 
surinkimas perdirbimui, t. y. tvarkymas ir utilizavimas tausojant aplinką, padeda išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai ir sveikatai bei skatina prietaise esančias medžiagas panaudoti pakartotinai ir (arba) 
jas perdirbti.

PAGALBA IR GARANTIJA
Šiam prietaisu suteikiama 2 metų garantija nuo pristatymo klientui datos. Garantinis laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo čekyje / sąskaitoje (jei įskaitoma) nurodytos datos, nebent klientas 
įrodo, kad prekė buvo pristatyta vėliau.
Jei nustatomas gaminio defektas, kuris jau buvo iki pristatymo datos, prietaiso remontas arba keitimas 
atliekamas nemokamai, jei šie kompensavimo būdai nėra neproporcingi vienas kitam. Pirkėjas radęs 
defektą per du mėnesius turi apie tai informuoti įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Garantija nesuteikiama defektams, kurių atsirado dėl:

a. pažeidimų transportuojant arba numetus gaminį;
b. netinkamo įrengimo arba netinkamų elektros tiekimo sistemos parametrų;
c. remonto ar pakeitimų, kuriuos atliko neįgaliotas asmuo;
d. netinkamo prietaiso valymo ir priežiūros, kaip nurodoma reikalavimuose;
e. įprastinio prietaiso ir (arba) jo dalių nusidėvėjimo;
f. prietaiso naudojimo instrukcijų nesilaikymo;
g. aplaidumo ar neatsargaus naudojimo;
h. prietaiso naudojimo su maisto produktais, kurie draudžiami pagal instrukcijų nurodymus;
i. naudojimo su didesniu maisto produktų kiekiu nei nurodoma;
j. netinkamo peiliukų ar priedų įstatymo;
k. naudojimo ilgiau nei nurodomi laiko apribojimai;
l. netinkamo naudojimo, kai į variklį netyčia patenka skysčio;
m. neaplaidumo, kai maitinimo laidas per daug sulenkiamas arba susukamas.

Anksčiau pateikiamas sąrašas yra tik orientavimuisi ir nėra galutinis. Garantija nesuteikiama bet kokiu 
atveju, kurio negalima susieti su gamybiniu prietaiso broku.
Jei prietaisas naudojamas netinkamai arba pramoniniams tikslams, garantija iškart panaikinama.
Atsisakoma bet kokios atsakomybės už žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai padaroma asmenims, turtui ir 
augintiniams nesilaikant visų „Instrukcijų ir įspėjimų buklete“ pateikiamų prietaiso įrengimo, naudojimo 
ir priežiūros instrukcijų.
Tai neapriboja jokių sutartinių garantinių pretenzijų pardavėjui.
Techninės pagalbos teikimo būdai
Prietaiso remontą turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras.
Jei sugedusiam prietaisui galioja garantija, jį reikia nusiųsti į techninės priežiūros centrą kartu su 
pirkimą patvirtinančiais dokumentais, kuriuose nurodyta pardavimo arba pristatymo data.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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