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Techniniai duomenys

MAISTO 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 (220‐240V, 50/60Hz,
800 W) sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

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

 Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ir
reikiamų žinių bei įgūdžių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir prižiūrimi už juos atsakingų
asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su trintuvu. Neleiskite vaikams naudotis prietaisu ir laikykite jo kištuką toliau nuo mažų
vaikų.

 NELEISKITE vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros.

 NIEKADA nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis ar drėgnomis bei basomis 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
ir kt.).

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

 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 arba kreipkitės į gamintoją ar specialistą –
taip išvengsite pavojaus sveikatai.

 Prietaisas nepritaikytas naudoti atvirame ore.

 Nemerkite prietaiso korpuso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektra. Neplaukite jo po
tekančio vandens srove.

 Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.

 NENAUDOKITE prietaiso netoli vandens pilnos kriauklės. Laikykite įjungtą prietaisą taip, kad jis negalėtų įkristi į
kriauklę.
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 NENAUDOKITE prietaiso šalia dujinės viryklės. Neleiskite, kad prietaiso laidas liestųsi prie karštų, kaistančių paviršių,
keptuvių, puodų ar kitų indų. Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies.

 NELIESKITE judančių prietaiso detalių.

 Prieš naudodami prietaisą, perplaukite detales, besiliečiančias su maistu.

 Nepalikite maisto trintuvo indeliuose (12 ir 22) arba matavimo stiklinėje (24) baigę ruošti maistą.

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

 Būkite ypač atsargūs, valydami trintuvo pjaustyklę ir išpildami apdorotus produktus, kad nesusižeistumėte į aštrius
ašmenis.

 Prieš pradėdami naudoti prietaisą, nuimkite apsaugines detales nuo pjaustyklių.

 Nemerkite trintuvo galvutės į karštus (aukštesnės nei 70°C temperatūros) skysčius. Netraukite galvutės iš skysčių, kai
prietaisas įjungtas. Jūsų saugumui patariame leisti skysčiams atvėsti.

 Neplaukite trintuvo rankinės dalies indaplovėje. Norėdami išvalyti rankinį trintuvą, įpilkite į matavimo stiklinę (jei yra)
arba kitą indelį vandens ir indų ploviklio. Įstatykite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą, įstatykite galvutę į indelį ir įjunkite.
Perplaukite, pakartodami šiuos veiksmus keletą kartų, nepamiršdami pakeisti vandens. Ištraukite prietaiso kištuką iš
rozetės ir leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.

 NENAUDOKITE prietaiso įkaitusiems riebalams arba aliejui apdoroti.

 Nedėkite įmikrobangų krosnelęmatavimo stiklinės ir plakimo indelių.

 Skirtingų priedų naudojimas lems skirtingą prietaiso variklio apkrovą ir skirtingą galią.

 Prieš dėdami į didelį plakimo indelį (12) karštus maisto produktus, leiskite jiems atvėsti iki kambario temperatūros (arba
bent jau 40°C). Taip pat elkitės dėdami ir pildami maisto produktus į matavimo stiklinę (24) (jei yra) arba mažą plakimo
indelį (22) (jei yra).

Naudojami simboliai

Dėmesio

Draudžiama

II apsaugos klasės prietaisas

Sudedamosios dalys ir priedai
Pagal naudotojo vadovo pradžioje esančią schemą [A] patikrinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių. Žemiau
pateikiama numeracija atitinka A paveikslėlio dalių numeraciją. Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamais priedais.

Rankinis trintuvas Daržovių pjaustyklė
1. Greičio valdiklis 19. Diskelis
2. ON/OFF (mažas greitis) 20. Įvestis
3. ON/OFF (turbo greitis) Smulkintuvo indelis (mažas) (jei yra)
4. Variklio korpusas 21. Dangtelis
5. Maitinimo laidas ir kištukas 22. Indelis
6. Plakimo galvutė 23. Ašmenys

Smulkintuvo indelis (didelis) Matavimo stiklinė (jei yra)
7. Maisto kaklelis ir grūstuvėlis 24. Matavimo stiklinė
8. Dangtelis Diskelis daržovių pjaustymui kubeliais (jei yra)
9. Atleidimo mygtukas 25. Velenas
10. Veleno ašis 26. Diskelis
11. Neslidus pagrindas 27. Grotelės
12. Indelis 28. Šepetėlis grotelėms valyti
13. Velenas Bulvių lazdelių pjaustyklė (jei yra)
14. Ašmenys 29. Diskelis

Bulvių trintuvė 30. Įvestis
15. Adapteris Tarkavimo diskas (jei yra)
16. Trintuvo galvutė 31. Diskelis

Plakimo šakutė 32. Įvestis
17. Šakutė
18. Adapteris
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Valymas prieš pradedant naudoti
 Išpakuokite prietaisą.

 Valykite detales taip, kaip nurodyta lentelėje.

Detalė Po tekančio vandens
srove

Indaplovėje, ne
aukštesnėje nei 55°C

temperatūroje

Su drėgnu skudurėliu

Plakimo galvutė (6)
Bulvių trintuvo galvutė (16)
Diskelis daržovių pjaustymui kubeliais (26)

X

Plakimo šakutė (17)
Nerūdijančio plieno pjaustymo diskeliai (19, 29, 31)
Pjaustymo ašmenys smulkintuvo indeliuose (14, 23)
Smulkinimo indeliai (12, 22)
Maisto grūstuvėlis (7)
Matavimo stiklinė (24)
Velenai (13, 25)

X X

Smulkinimo indelių dangteliai (8, 21)
Bulvių trintuvės ir plakimo šakutės adapteriai (15, 18) X

Naudojimo patarimai
Receptas Maksimalus kiekis Maksimalus

naudojimo laikas
Pjaustymo dydis Greitis

Plakimo galvutė (6) Sriuba 100 g bulvių 1 min. 2 cm Didelis

100 g svogūnų 2 cm

100 g morkų 2 cm

450 g vandens /

Majonezas 150 ml aliejaus 30 s /

1 kiaušinis

14 g acto

Morkų sultys 300 g morkų 1 min. 2 cm

20 g cukraus /

480 g vandens /

Didelis plakimo
indelis (12)

Žalia mėsa 500 g 30 s 2 cm Didelis

Džiovinti vaisiai 300 g 15 s /

Sūris 200 g 10 s 2 cm

Džiūvėsiai 160 g 10 s 2 cm

Skrudinti produktai 300 g 10 s 2 cm

Daržovių
pjaustyklė (19)

Šviežios daržovės 500 g (morkos,
agurkai, cukinijos)

20 s / Didelis

Bulvių lazdelių
pjaustyklė (29)

Keptos bulvės 500 g 20 s /

Tarkavimo diskas
(31)

Sūris 500 g (be plutelės) 20 s 1 cm

Bulvių trintuvė
(16)

Košė 400 g virtų ir
nuluptų bulvių
80 ml pieno

1 min. / Didelis

Sriuba 400 g virtųmorkų 1 min. 2 cm

Plakimo šakutė
(17)

Baltymai 2 kiaušinių
baltymai

2 min. / Didelis

Plakta grietinėlė 250 ml grietinėlės 2 min.

Smulkintuvo indelis
(mažas) (22)

Žalia mėsa 250 g 20 s 2 cm Didelis

Džiovinti vaisiai 100 g 20 s /

Sūris 100 g 20 s 2 cm

Džiūvėsiai 80 g 8 s 2 cm

Skrudinti produktai 150 g 8 s 2 cm



6

Rankinio trintuvo naudojimas
 Prijunkite trintuvo galvutę (6) prie variklio korpuso (4), sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos [B pav.].

 Sudėkite kietus produktus ir supilkite skysčius į vieną iš maišymo indelių arba matavimo stiklinę (24) (jei yra).

 Įdėkite trintuvo galvutę (6) į indelį taip, kad ašmenys būtų visiškai įmerkti įmaišomąmasę ir produktai neišsitaškytų.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Reguliuokite maišymo greitį, sukdami greičio valdiklį (1).

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (2 arba 3).

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.

Didelio maišymo indelio naudojimas

DĖMESIO: aštrūs ašmenys. Niekuomet neprijunkite veleno (13) ir ašmenų (14) prie dangtelio (8),
neįdėję indelio (12).

 Iki galo prijunkite ašmenis (14) prie veleno (13) [C pav.].

 Prijunkite veleną (13) prie veleno ašies (10) [D pav.].

 Sudėkite kietus produktus į indelį (12).

 Paspausdami atleidimo mygtuką (9), prijunkite dangtelį (8), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą
[E pav.].

 Sujunkite variklio korpusą (4) su dangteliu (8), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [F pav.].

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Reguliuokite maišymo greitį, sukdami greičio valdiklį (1).

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (2 arba 3).

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.

Nerūdijančio plieno pjaustymo diskelių naudojimas

DĖMESIO: aštrūs ašmenys. Niekuomet neprijunkite veleno (13) ir pjaustymo diskelių (19, 29, 31)
prie dangtelio (8), neįdėję indelio (12).

 Prijunkite veleną (13) prie veleno ašies (10) [G pav.].

 Paėmę diskelį, prijunkite jį prie veleno (13) [H pav.].

 Paspausdami atleidimo mygtuką (9), prijunkite dangtelį (8), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą
[E pav.].

 Sujunkite variklio korpusą (4) su dangteliu (8), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [F pav.], kol užsifiksuos.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Reguliuokite maišymo greitį, sukdami greičio valdiklį (1).

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (2).

 Sudėkite daržoves per kaklelį ir pastumkite grūstuvėliu (7), smarkiai nespausdami [I pav.].

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.

Bulvių trintuvės naudojimas
 Prijunkite adapterį (15) prie trintuvo galvutės (16), sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos [L pav.].

 Sujunkite variklio korpusą (4) su adapteriu (15), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [M pav.], kol užsifiksuos.

 Sudėkite į indelį bulves arba virtas daržoves su pienu ar sultiniu.

 Įdėkite trintuvo galvutę (16) į indelį taip, kad ašmenys būtų visiškai įmerkti įmaišomąmasę ir produktai neišsitaškytų.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Reguliuokite maišymo greitį, sukdami greičio valdiklį (1).

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (2 arba 3).

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.
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Plakimo šakutės naudojimas
 Prijunkite adapterį (18) prie plakimo šakutės (17) – turėtų pasigirsti spragtelėjimas [N pav.].

 Sujunkite variklio korpusą (4) su adapteriu (18), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [O pav.], kol užsifiksuos.

 Supilkite į indelį grietinėlę ar sudėkite baltymus.

 Įdėkite šakutės galvutę (17) į indelį taip, kad ji būtų visiškai įmerkta įmaišomąmasę ir produktai neišsitaškytų.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Reguliuokite maišymo greitį, sukdami greičio valdiklį (1). Pradėkite maišyti, pasirinkę nedidelį greitį, vėliau pasirinkite
maksimalų galingumą.

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (1).

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.

Diskelio daržovių pjaustymui kubeliais naudojimas

DĖMESIO: aštrūs ašmenys. Niekuomet neprijunkite veleno (25) ir diskelio (26) prie dangtelio
(8), neįdėję indelio (12).

 Prijunkite veleną (25) prie diskelio (26) [P pav.].

 Paimkite diskelį (26), kaip parodyta [Q pav.].

 Prijunkite diskelį (26) prie indelio (12) [R ir S pav.].

 Paspausdami atleidimo mygtuką (9), prijunkite dangtelį (8), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą
[E pav.].

 Sujunkite variklio korpusą (4) su dangteliu (8), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [F pav.], kol užsifiksuos.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Greičio valdikliu (1) nustatykite maksimalų greitį.

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (2).

 Sudėkite daržoves per kaklelį ir pastumkite grūstuvėliu (7), smarkiai nespausdami [I pav.].

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.

Mažo maišymo indelio naudojimas
 Prijunkite ašmenis (23) prie indelio (22) [T pav.].

 Sudėkite kietus produktus į indelį (22).

 Užfiksuokite dangtelį (21), sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę [U pav.].

 Sujunkite variklio korpusą (4) su dangteliu (21), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [V pav.], kol užsifiksuos.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą.

 Reguliuokite maišymo greitį, sukdami greičio valdiklį (1).

 Spustelėkite ON/OFF mygtuką (2 arba 3).

 Baigę naudotis prietaisu, ištraukite prietaiso kištuką (5) iš maitinimo lizdo.

Valymas ir priežiūra
Išvalykite prietaisą, kaskart baigę juo naudotis.

 Valykite variklio korpusą (4) drėgna, gerai išgręžta kempine. Išdžiovinkite sausu skudurėliu.

 Valykite kitus priedus taip, kaip nurodyta skiltyje „Valymas prieš pradedant naudoti“.
Rankinis trintuvas

 Norėdami išvalyti trintuvo galvutę (6), įpilkite įmatavimo stiklinę (24) (jei yra) arba kitą indelį vandens ir indų ploviklio.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą. Įdėkite trintuvo galvutę į indelį ir įjunkite prietaisą.

 Perplaukite, pakartodami šiuos veiksmus keletą kartų, nepamiršdami pakeisti vandens.

 Ištraukite prietaiso kištuką (5) iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.
Bulvių trintuvė

 Norėdami išvalyti bulvių trintuvę (16), įpilkite įmatavimo stiklinę (24) (jei yra) arba kitą indelį vandens ir indų ploviklio.

 Įstatykite prietaiso kištuką (5) įmaitinimo lizdą. Įdėkite trintuvo galvutę į indelį ir įjunkite prietaisą.

 Perplaukite, pakartodami šiuos veiksmus keletą kartų, nepamiršdami pakeisti vandens.

 Ištraukite prietaiso kištuką (5) iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.

 Norėdami nuimti ašmenis:
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o Prijunkite adapterį (15) prie galvutės (16), sukdami pagal laikrodžio rodyklę tol, kol užsifiksuos [L pav.].
o Sukite ašmenų fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę [Z pav.].

Diskelis daržovių pjaustymui kubeliais

 Norėdami išvalyti diskelį, atverkite nugarinėje dalyje esančius kabliukus [Z1 pav.].

 Norėdami išvalyti tarkavimo groteles (27), naudokite specialų įrankį (28), spausdami jį žemyn [Z2 pav.].

Trikdžių šalinimas
Pastebėję vieną iš žemiau nurodytų problemų, bandykite ją pašalinti, vadovaudamiesi šioje skiltyje pateiktais nurodymais.

Problema Sprendimas

Naudojant trintuvo galvutę (6)
produktams maišyti, produktai
išsitaško.

 Laikykite prietaisą vertikaliai. Iki galo įmerkite trintuvo galvutę.

Smulkintuvo indelio ašmenys (14)
nesisuka, nes maisto produktai užstrigo
tarp ašmenų ir indelio (12).

 Venkite naudoti labai kietus arba didesnio nei 2 cm skersmens
produktus.

 Atsargiai pašalinkite užstrigusius produktus ir tęskite darbą.

Prastai susmulkinamos petražolės.  Naudokite tik visiškai sausas petražoles.

Naudojant plakimo šakutę (17),
produktai išsitaško.

 Laikykite šakutę vertikaliai. Kai pradeda formuotis vientisa
suplakta masė, galite ją paversti.

 Pradėkite plakti nustatę mažą greitį. Kai pradeda formuotis
vientisa suplakta masė, galite jį padidinti.

Produktai susmulkinami nevienodai.  Bandykite smulkinti produktus darydami trumpas pertraukėles.

 Indelyje (12) yra per daug produktų. Pašalinkite dalį produktų ir
tęskite darbą.

Prastai susmulkinama mėsa.  Susmulkinkite mėsą 2 cm gabaliukais, pašalindami kremzles.

 Nepridėkite į indelį per daug produktų.

Prietaiso išmetimas

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamųmedžiagų. 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 daugiau sužinoti 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. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba paskambinkite žemiau nurodytu numeriu.
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


