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Techniniai duomenys

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame kri, kad
liksite patenkin  produkto kokybe ir pa kimumu, nes ek kurdami dizainą, ek
gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą. Šios instrukcijos a nka Europos standartą EN 82079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš  pradėdami  naudo s  prietaisu,  perskaitykite  saugumo  taisykles  bei  perspėjimus  ir  visuomet  jų  laikykitės.
Išsaugokite  šį  iliustruotą  gidą,  kad  galėtumėte  vėliau  pasikonsultuo .  Jeigu  perleidžiate  prietaisą  tre esiems
asmenims, pridėkite ir šias instrukcijas.
Jei abejojate, ar gerai supratote tam kras šių instrukcijų vietas, arba kilus neaiškumų, kreipkitės į prekybos agentą,
prieš naudodami prietaisą.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę  prietaisą,  palyginkite  jį  su  prietaisu,  pavaizduotu  iliustracijose.  Pa krinkite,  ar  prietaisas  nepatyrė  žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros centrą.

 DĖMESIO! Prieš naudodami prietaisą, nuimkite nuo jo lipdukus, žymas ir t.t.

 DĖMESIO!  Pavojus  uždus .  Neleiskite  vaikams  žais  su  prietaiso  pakuote.  Plas kinį  prietaiso  maišelį  laikykite
atokioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Šis prietaisas naudo nas k pagal paskir , tai yra kaip trintuvas, skirtas naudo  namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas
yra ne nkamas ir potencialiai pavojingas.

 DĖMESIO! Ne nkamas prietaiso naudojimas gali tap  sužeidimų priežas mi.
 Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad  prietaiso  e ketėje  nurodyta  srovės  įtampa sutampa  su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa. E ketę rasite ant prietaiso.
 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar reikiamų

žinių stokos, prietaisu naudo s gali  k prieš tai nkamai apmoky , gerai  suprasdami  grėsmes,  galinčias kil  prietaisą
naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens. 

 Vaikams draudžiama naudo  prietaisą. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams
žais  su prietaisu.

  NENAUDOKITE prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

  NIEKADA, norėdami ištrauk  kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar pa es prietaiso.

  Netraukite ir nekelkite prietaiso už laido.

  NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė, aukšta temperatūra ar oro sąlygos (lietus, esioginiai
saulės spinduliai ir kt.).

 Prietaisas nėra pritaikytas naudo  atvirame ore.

  NEPALIKITE į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.
 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę juo naudo s, taip pat kai jį valote, surenkate ar išrenkate.
 Jei prietaisas sugenda, išjunkite jį ir nebandykite patys taisy . Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre, nes k taip išvengsite pavojaus sveikatai.
 Neleiskite ant prietaiso variklio patek  vandeniui ir ki ems skysčiams, purškikliams ir garams. Norėdami prietaisą valy  ir

prižiūrė , žr. instrukcijas a nkamoje skiltyje.

  NENAUDOKITE šio prietaiso netoli  kriauklės ar kitos talpyklos,  pripildytos vandens.  Padėkite naudojamą prietaisą
taip, kad jis negalėtų įkris  į kriauklę.

 Daugiau apie prietaiso savybes – išorinėje pakuotėje.
 Naudokite prietaisą k su originaliais gamintojo priedais.
 Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu, nuotolinio valdymo sistema ar panašiais įrenginiais.
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  NENAUDOKITE prietaiso netoli viryklės. Neleiskite, kad mai nimo laidas liestųsi prie įkaitusių paviršių, atviros ugnies,
puodų ir kitų virtuvės indų.

  NELEISKITE prietaisui lies s prie maisto ilgiau nei užtenka jį paruoš . 

 DĖMESIO! Prieš naudodami prietaisą su karštais skysčiais,  nuimkite puodą nuo ugnies ir leiskite skysčiui atvės .
NEMERKITE trintuvo galvutės į karštus skysčius (virš 70°C). Neištraukite galvutės iš skysčių, kol prietaisas tebėra įjungtas.

 DĖMESIO! Jei prietaisas turi smulkintuvą, nenaudokite jo su karštesniu nei 40°C maistu. 
 Prieš keisdami prietaiso priedus ir liesdami judančias prietaiso dalis, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš mai nimo

lizdo.

Naudojami simboliai
Dėmesio! Perspėjimas Draudžiama

II apsaugos klasės prietaisas A daryta

Uždaryta Užvėrimo  ir  atvėrimo
indikatorius

Sudedamosios dalys ir priedai  
Naudotojo vadovo pradžioje rasite prietaiso schemą. Palygindami išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta jokių sudedamųjų dalių.

1. 1 greičio mygtukas
2. 2 greičio mygtukas
3. Variklio blokas
4. Techniniai duomenys
5. Trintuvo galvutė pagrindas
6. Trintuvo galvutė
7. Ašmenys
8. Mai nimo laidas
9. Plaktuvo laikiklis (jei yra)
10. Plaktuvas (jei yra)
11. Smulkintuvo dangtelis (jei yra)
12. Smulkintuvo ašmenys  (jei yra)
13. Smulkintuvo indelis (jei yra)
14. Indelis

Galite  įsigy  smulkintuvą  (kodas  DF  8040)  ir  plaktuvą  (kodas  DF  8030)  kaip  papildomus  priedus  iš  įgalioto  IMETEC  klientų
aptarnavimo centro ar pla ntojo.

Kontaktas su maistu
Norėdami už krin  saugų prietaiso naudojimą, atsižvelkite į lentelės nurodymus. Lentelėje pateikiama informacija:

 Prietaiso dalys, kurios gali lies s prie maisto. Lentelėje nenurodytos detalės neturėtų lies s prie maisto.
 Maisto produktai, kuriuos galima apdoro , naudojant prietaisą.
 Maksimalus laikas, kurį maistas gali lies s prie detalių, skirtų maistui apdoro .
 Maksimali leidžiama maisto produktų temperatūra.
Sudedamosios dalys Maisto produktai Maksimali trukmė Maksimali temperatūra

Galvutė ir ašmenys (6-7) Visi 5 minutės 70°C
Plaktuvas (jei yra) (10)
Smulkintuvo dangtelis (jei yra)
(11)

40°C

Smulkintuvo ašmenys (jei yra)
(12)
Smulkintuvo  indelis  (jei  yra)
(13)
Maisto indelis (14)

Valymas, prieš pirmą kartą naudojant prietaisą

DĖMESIO! Prieš naudodami prietaisą, perplaukite visas detales, kurios liesis prie maisto.

3



Išvalykite prietaiso priedus, kaip nurodyta lentelėje.

Priedai Plovimas tekančio vandens
srove ne aukštesnėje kaip

60°C temperatūroje

Plovimas indaplovėje ne
aukštesnėje kaip 60°C

temperatūroje

Nuvalykite sudrėkinta ir
išgręžta kempine

Galvutė ir ašmenys (6-7) + NE

+

Plaktuvo laikiklis (jei yra) (9) NE NE
Plaktuvas (jei yra) (10) + +
Smulkintuvo dangtelis (jei yra) (11) NE NE
Smulkintuvo ašmenys (jei yra) (12) + +

Smulkintuvo indelis (jei yra) (13) + +

Maisto indelis (14) + +

 Nusausinkite sausu skudurėliu.

Naudojimo mygtukai
Prietaisas turi šias funkcijas:

Mygtukas Funkcija
1 grei s Nedidelis prietaiso grei s. Naudokite, pradėdami darbą.
2 grei s Didelis prietaiso grei s. Naudokite, baigdami darbą.

Naudojimo trukmė ir produktų kiekis
Neperženkite MAX limito, nurodyto ant smulkintuvo dubenėlio (jei yra) ir maisto indelio.

Priedai Ingredientai ir kiekis Naudojimo trukmė
Trintuvo galvutė (6)
Maisto indelis (14)

200 g pjaustytų morkų
300 ml vandens

1 minutė ON, 2 minutės OFF – 5 ciklai. Prieš tęsdami prietaiso
naudojimą, leiskite jam atvės  120 min.

Smulkintuvas (13) (jei yra) 50 g džiovintų figų
100 g morkų
200 g slyvų
30 g miltų
120 g medaus

5 sekundės ON, 2 minutės OFF – 3 ciklai. Prieš tęsdami prietaiso
naudojimą, leiskite jam atvės  90 min.

Plaktuvas (10) (jei yra)
Indelis (14)

500 ml pieno 10 minučių ON. Prieš tęsdami prietaiso naudojimą, leiskite jam
atvės  90 min.

Rankinio trintuvo naudojimas

 DĖMESIO! Laikykitės rekomendacijų, pateiktų skiltyse „Kontaktas su maistu“ ir „Naudojimo trukmė ir produktų kiekis“.

 DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas ar yra pastebimai pažeistas.

 DĖMESIO! Išjunkite prietaisą, prieš keisdami jo priedus.

 DĖMESIO! Nelieskite judančių prietaiso dalių.

 DĖMESIO! Neleiskite trintuvo laikikliui lies s prie maisto.

 DĖMESIO! Nedėkite prietaiso indelio į mikrobangų krosnelę. Maisto taršos ir prietaiso apgadinimo kimybė.

 DĖMESIO! Neperženkite maksimalios ant indelio nurodytos ribos.

 Prijunkite  rankinio  trintuvo  variklį  prie  laikiklio.  Trikampio  simbolis  turėtų  išsilygiuo  su  atvėrimo  simboliu.  Pasukite
variklio korpusą prieš laikrodžio rodyklę taip, kad trikampio simbolis išsilygiuotų su užvėrimo simboliu (B pav.).

 Pridėkite į indelį kietų ir skystų ingredientų, neperžengdami MAX lygio žymos (C pav.).

 Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę.

 Įmerkite trintuvo galvutę taip, kad ašmenys būtų visiškai panirę į maišomą masę.

 Paspauskite 1 greičio mygtuką.

 Jei vėliau norėsite padidin  grei , pasirinkite 2 grei .

 Baigę darbą, atleiskite mygtuką ir palaukite, kol ašmenys visiškai sustos.
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 Ištraukite kištuką iš rozetės.

 Kuo greičiau išvalykite prie maisto besiliečiančias dalis, kaip aprašyta skiltyje „Valymas ir priežiūra“.

Plaktuvo naudojimas (jei yra) (kodas DF 8030)
 Pritvir nkite plaktuvą prie tvir nimo laikiklio (D pav.).

 Prijunkite  rankinio  trintuvo  variklį  prie  plaktuvo  laikiklio.  Trikampio  simbolis  turėtų  išsilygiuo  su  atvėrimo simboliu.
Pasukite variklio korpusą prieš laikrodžio rodyklę taip, kad trikampio simbolis išsilygiuotų su užvėrimo simboliu (E pav.).

 Supilkite į indelį skystų maisto produktų, neperžengdami MAX ribos.

 Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę.

 Įmerkite plaktuvą į indelį (F pav.).

 Paspauskite 1 greičio mygtuką.

 Jei vėliau norėsite padidin  grei , pasirinkite 2 grei .

 Baigę darbą, atleiskite mygtuką ir palaukite, kol plaktuvas visiškai sustos.

 Ištraukite kištuką iš rozetės.

 Kuo greičiau išvalykite prie maisto besiliečiančias dalis, kaip aprašyta skiltyje „Valymas ir priežiūra“.

Smulkintuvo naudojimas (jei yra) (kodas DF 8040)

 DĖMESIO! Nenaudokite smulkintuvo k su skysčiais.

 DĖMESIO! NENAUDOKITE sūrio plutelei smulkin . Galite apgadin  prietaisą.

 DĖMESIO! Nedėkite prietaiso dubenėlio į mikrobangų krosnelę. Maisto taršos ir prietaiso apgadinimo kimybė.
1. Prijunkite ašmenis smulkintuvo indelyje (G pav.).

2. Įdėkite į indelį kietų maisto produktų, neperžengdami MAX ribos, pažymėtos ant indelio.

3. Uždėkite dangtelį (H pav.).

4. Pritvir nkite dangtelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę (I pav.).

5. Prijunkite rankinio trintuvo variklį prie smulkintuvo dangtelio. Trikampio simbolis turėtų išsilygiuo  su atvėrimo simboliu.
Pasukite variklio korpusą prieš laikrodžio rodyklę taip, kad trikampio simbolis išsilygiuotų su užvėrimo simboliu (L pav.).

6. Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę.

7. Paspauskite 1 greičio mygtuką.

8. Jei vėliau norėsite padidin  grei , pasirinkite 2 grei .

9. Baigę darbą, atleiskite mygtuką ir palaukite, kol ašmenys visiškai sustos.

10. Ištraukite kištuką iš rozetės.

11. Kuo greičiau išvalykite prie maisto besiliečiančias dalis, kaip aprašyta skiltyje „Valymas ir priežiūra“.

Valymas ir priežiūra  

 DĖMESIO! Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš jį valydami ar tvarkydami.
Norėdami išvaly  prietaiso priedus, darykite taip, kaip aprašyta lentelėje, esančioje skiltyje „Valymas, prieš pirmą kartą naudojant
prietaisą“.

 Nuvalykite variklio bloką sudrėkinta ir gerai išgręžta kempine.
 Nusausinkite sausu skudurėliu.

Trikdžių šalinimas  
Iškilus problemoms, pasistenkite jas pašalin , kaip aprašyta lentelėje.

Problema Sprendimas
Naudojant rankinį trintuvą, pradeda 
tašky s maisto produktai.

Įstatykite trintuvo galvutę giliau į indelį su maisto produktais.
Naudokite prietaisą, nustatę 1 prietaiso grei .

Naudojant plaktuvą, taškosi indelio 
turinys.

Pradėdami darbą,  laikykite  galvutę ver kaliai.  Tik tuomet palenkite  ją, kai ruošiama
masė pradeda puto .
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Naudokite prietaisą, nustatę 1 prietaiso grei .

Prietaiso išme mas 

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, ant prietaiso arba jo pakuotės esan s
perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad, baigus prietaisą eksploatuo , jis turi bū  išmetamas atskirai nuo kitų atliekų.
Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, naudotojas privalo pristaty  prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų rūšiavimo centrą.
Tinkamai  rūšiuodami  atliekas,  sumažinate  gamtai  daromą  žalą  ir  saugote  savo  bei  aplinkinių  sveikatą  bei  ska nate  prietaisą
sudarančių medžiagų perdirbimą.

Techninė priežiūra ir garan ja
Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja, skaičiuojama nuo pristatymo datos. Ja bus laikoma ant pirkimo čekio įskaitomai nurodyta
data, nebent pirkėjas gali įrody , kad prietaiso pristatymas įvyko vėliau.
Pastebėjus gedimą, įvykusį prieš prietaiso pristatymą pirkėjui, techninio aptarnavimo centras savo nuožiūra pataisys prietaisą arba
pakeis jį nauju. Pastebėjęs defektą, pirkėjas turi informuo  įgaliotą klientų aptarnavimo centrą apie jį per du mėnesius.
Garan ja negalioja, jei prietaisas apgadinamas šiais atvejais:

a) Prietaisą transportuojant arba netyčia numetus;
b) Jungiant į ne nkamą arba neteisingai sumontuotą elektros sistemą;
c) Prietaisą taisant ki ems nei įgalio ems asmenims;
d) Prietaisą ne nkamai ir nepakankamai prižiūrint ir valant;
e) Natūraliai nusidėvint susidėvinčioms prietaiso dalims ir sutrumpėjus baterijų tarnavimo laikui;
f) Nesilaikant instrukcijų nurodymų, ne nkamai ir aplaidžiai naudojant prietaisą;
g) Naudojant prietaisą su instrukcijose draudžiamais maisto produktais (kietu, karštu, kietu maistu ir pan.);
h) Naudojant prietaisą su didesniais nei leidžiama maisto kiekiais;
i) Ne nkamai pritvir nant ašmenis ar priedus;
j) Naudojant prietaisą ilgiau nei leidžiama;
k) Į variklio pagrindą patekus skysčių, prietaisą ne nkamai naudojant;
l) Naudojant prietaisą su sulinkusiu ar susivyniojusiu laidu.

Šis sąrašas yra k rekomendacinis ir  neapima visų galimų atvejų. Garan ja nesuteikiama gedimams,  esiogiai  nesusijusiems su
prietaiso pagaminimo kokybe.
Naudojant prietaisą ne nkamai arba pagal profesionalią paskir , garan ja negalios.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą asmenims, turtui ar augin niams, jeigu nesilaikoma naudojimo ir priežiūros instrukcijų. Šios
sąlygos nepažeidžia pirkėjo teisių.

Techninė pagalba
Prietaisas turėtų bū  taisomas k įgaliotame klientų aptarnavimo centre. Jeigu prietaisui atliekamas garan nis taisymas, nuneškite
jį į įgaliotą taisymo centrą kartu su jo pirkimą įrodančiu čekiu.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


