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BLENDERIS (TRINTUVAS) IMETEC IM7313

NAUDOTOJO VADOVAS
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Techniniai duomenys
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MAISTO SMULKINTUVO (TRINTUVO) NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes
tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų laikykitės.
Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui,
pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į bendrovę dar prieš
pradėdami naudoti produktą – mūsų adresą rasite paskutiniame instrukcijos puslapyje.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su maisto trintuvu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastiku

neuždustų.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip MAISTO SMULKINTUVAS, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks
jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

• Jaunesni nei 12 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl
savo neprityrimo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti
prietaisą naudojant. Vaikams draudžiama žaisti su smulkintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi
suaugusiųjų. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 12 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai prietaisas
įjungtas arba vėsta.

• NIEKADA nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis ar kojomis.

• NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties trintuvo.

• NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai).

• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai smulkintuvą valote ar taisote.

• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus sveikatai.

• NIEKADA nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius ir nepalikite jo po tekančio vandens srove.

• Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu laikmačiu, nuotolinio valdymo sistema ar panašiais įrenginiais.

• NENAUDOKITE prietaiso netoli vandens pilnos kriauklės. Laikykite įjungtą prietaisą taip, kad jis negalėtų įkristi į
kriauklę.

• NENAUDOKITE prietaiso šalia dujinės viryklės. Neleiskite, kad prietaiso laidas liestųsi prie karštų, kaistančių paviršių,
keptuvių ar kitų indų. Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies.

• NELIESKITE judančių prietaiso detalių.

• NEATIDARINĖKITE įjungto ir veikiančio smulkintuvo dangtelio.

• NEPILKITE į trintuvą karštų skysčių, kad dėl prasidėjusio garavimo nesukeltumėte sprogimo.

• Nesilaikydami šių instrukcijų ir naudodami prietaisą ne pagal paskirtį, keliate grėsmę savo sveikatai.

• Būkite ypač atsargūs, išimdami apdorotus produktus iš talpyklos ir smulkintuvą valydami, kad nesusižeistumėte į aštrius
pjaustyklės ašmenis.
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Naudojami simboliai

II apsaugos klasės prietaisas Naudotojo vadovas

Sudedamosios dalys ir priedai [A pav.]
1. Dangtelis
2. Maišymo indelis
3. Pjaustyklės mechanizmas

3a. Tarpiklis
3b. Ašmenys
3c. Žiedelis

4. Variklio korpusas
5. ON/OFF mygtukas
6. Laidas

Prietaiso funkcijos
Spausdami ON/OFF mygtuką, galėsite smulkinti maistą dviem būdais:

Smulkinimo būdas Naudojimas

Smulkinimas trumpais ritmingais paspaudimais Tinkamas naudoti maisto apdorojimo pradžioje.

Smulkinimas ilgais nepertraukiamais paspaudimais Tinkamas baigiant apdoroti maistą ar siekiant suteikti maistui

purumo.

DĖMESIO!

Prieš pradėdami naudoti smulkintuvą, gerai išvalykite visas prietaiso dalis, kurios liečiasi su maistu.

Būkite ypač atsargūs su pjaustyklės ašmenimis (3b), kad neįsipjautumėte.

Niekuomet nemerkite smulkintuvo variklio (4) ir prietaiso laido (6) į vandenį.

Dangtelio (1), maišymo indelio (2) ir pjaustyklės mechanizmo (3) valymas
• Nuimkite maišymo indelį (2) nuo variklio korpuso (4) [B pav.].

• Nukelkite dangtelį (1) nuo maišymo indelio (2) [C pav.].

• Sukdami žiedelį (3c) prieš laikrodžio rodyklę, atskirkite jį nuo maišymo indelio (2) [D pav.].

• Nuimkite ašmenis (3b) ir tarpiklį (3a) nuo maišymo indelio (2) [E pav.].

• Plaukite dangtelį (1), maišymo indelį (2) ir pjaustyklės mechanizmą (3):

o Rankomis, naudodami vandenį ir valymo priemonę;

o Indaplovėje, bet ne aukštesnėje nei 60°C temperatūroje.

Variklio korpuso (4) valymas

Valykite variklio korpusą (4) ir maitinimo laidą (6) drėgna, gerai išgręžta kempine.

Naudojimas

DĖMESIO!

• Nenaudokite prietaiso, į jį neįdėję maisto produktų.

• Nenaudokite prietaiso kietiems produktams smulkinti.

• Nedėkite į prietaisą daugiau nei 800 ml produktų.

• Prieš įjungdami prietaisą, visuomet uždenkite maišymo indelį (2) dangteliu (1).

• Nenaudokite prietaiso ilgiau nei vieną minutę iš eilės.

• Prieš pakartotinai naudodami prietaisą, leiskite jam visiškai atvėsti.

• Nelaikykite maisto indelyje (2) ilgiau nei būtina maistui ruošti.

• Pritvirtinkite maišymo indelį (2) prie korpuso (4) [F pav.].

• Sudėkite kietus produktus kartu su daug skystų ingredientų į maišymo indelį (2).

• Uždarykite maišymo indelį (2) dangteliu (1) [G pav.].

• Įstatykite prietaiso kištuką (6) į rozetę.
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• Trintuvas pradės veikti, kai paspausite ON/OFF mygtuką (5).

• Trintuvas nustos veikti, kai atleisite ON/OFF mygtuką (5).

• Jei reikia, supilkite papildomus ingredientus pro dangtelyje (1) esančią skylutę [H pav.].

Trikdžių šalinimas

Įvykus žemiau aprašytoms problemoms, bandykite jas pašalinti, remdamiesi instrukcijų nurodymais.

Problema Galima priežastis Sprendimas

Prastai susmulkinti ledo

kubeliai.

Į maišymo indelį sudėjote vien

ledo kubelius.

Bandykite smulkinti kubelius, įpildami šiek tiek skysčio.

Pjaustyklės ašmenys nepasiekia

ledo kubelių.

• Išjunkite prietaisą.

• Atverkite dangtelį (1).

• Plastikine mentele sumaišykite ledukus ir vandenį.

• Užverkite dangtelį (1).

• Maišykite trumpais paspaudimais.

Pesto padaže daug

gumuliukų.

Įdėjote nepakankamai baziliko. • Išjunkite prietaisą.

• Atverkite dangtelį (1).

• Įdėkite daugiau baziliko (kol indelyje bus 800 ml

produktų).

• Išmaišykite plastikine mentele.

• Užverkite dangtelį (1).

• Maišykite ilgais paspaudimais.

Įpylėte per mažai aliejaus. Pro dangtelyje (1) esančią skylutę atsargiai įpilkite daugiau

aliejaus.

Į indelį sudėjote pjaustytą

parmezano sūrį.

Atskirai susmulkinkite sūrį elektrine trintuve.

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos standartų.

Atitarnavęs prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą

sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami sužinoti daugiau apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę

atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Techninė priežiūra ir garantija

Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir pirkėjų aptarnavimo

centru. Jo kontaktus rasite apsilankę mūsų interneto svetainėje.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


