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Techniniai duomenys

RANKINIO 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 sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip RANKINIS 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,
prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir prižiūrimi už juos atsakingų asmenų.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su trintuvu.

• 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
ir kt.).

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

• Nemerkite prietaiso korpuso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektra.

• 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, puodų ar kitų indų. Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies.

• NELIESKITE judančių prietaiso detalių.

• Naudokite tik originalius gamintojo priedus.



3

• Ištraukite trintuvo kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate, jį valote, surenkate ar išrenkate.

• NELEISKITE vaikams naudotis prietaisu, neprižiūrimiems suaugusiųjų.

• Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo, jei norite keisti prietaiso priedus ar judančias trintuvo detales.

DĖMESIO!

• NIEKUOMET nelieskite veikiančio prietaiso plakimo kojelės (3).

• NENAUDOKITE prietaiso dėvėdami plačius, palaidus drabužius ar drabužius ilgomis rankovėmis, kad medžiaga
neįstrigtų veikiančio prietaiso plakimo kojelėje (3).

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

• Būkite ypač atsargūs, valydami trintuvo pjaustyklę (5), kad nesusižeistumėte į aštrius ašmenis.

Naudojami simboliai

Dėmesio

Draudžiama

II apsaugos klasės prietaisas

Sudedamosios dalys ir priedai
Pagal naudotojo vadovo pradžioje esančią schemą patikrinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių. Žemiau pateikiama

numeracija atitinka A paveikslėlio dalių numeraciją.

1. ON/OFF mygtukas
2. Variklio korpusas
3. Plakimo kojelė
4. Elektros kištukas
5. Pjaustyklė

Valymas prieš pradedant naudoti
• Išpakuokite prietaisą.

• Nuvalykite plakimo kojelę (3) ir pjaustyklės ašmenis (5), naudodami drėgną, gerai išgręžtą skudurėlį.

Naudojimas

DĖMESIO!

• Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1 minutę iš eilės. Prieš pakartotinai naudodami prietaisą, leiskite jam visiškai atvėsti.

• NENAUDOKITE prietaiso kietiems produktams smulkinti.

• NENAUDOKITE prietaiso labai karštiems skysčiams apdoroti.

• NEBANDYKITE atsukti plakimo kojelės (3) nuo korpuso – ši detalė nėra nuimama! [B pav.]

• Sudėkite produktus, kuriuos norite apdoroti, į indą aukštomis sienelėmis, kad produktai neišbėgtų ir nesitaškytų.

• Įstatykite prietaiso kištuką (4) į rozetę.

• Įstatykite kojelę (3) į maišymo indelį taip, kad jos ašmenys (5) būtų visiškai panirę į mišinį.

• Paspauskite ON/OFF mygtuką (1).

Valymas ir priežiūra
Išvalykite prietaisą, kaskart baigę juo naudotis.

Ištraukite prietaiso kištuką (4) iš rozetės.

• Valykite variklio korpusą (2) ir plakimo kojelę (3) drėgna, gerai išgręžta kempine.

• Išdžiovinkite sausu skudurėliu.
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DĖMESIO!

Neplaukite variklio korpuso (2) ir plakimo kojelės (3) po tekančiu vandeniu.

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 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


