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Techniniai duomenys

DAUGIAFUNKCINIO VIRTUVĖS KOMBAINO 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. Kol
naudojatės prietaisu, išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad esant reikalui galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu
perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.
Jei Jums nesuprantama tam tikra šio naudotojo vadovo dalis arba jei iškyla klausimų, prieš naudodamiesi prietaisu
kreipkitės į įgalioto techninio aptarnavimo centro personalą.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su kombainu, 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.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (20) nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę su techniniais duomenimis (20) rasite prietaiso apatinėje dalyje.

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip maisto virimui pritaikytas virtuvės kombainas, skirtas naudoti

namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

• Nesilaikydami naudotojo vadovo nurodymų ar netinkamai naudodami prietaisą, rizikuojate susižeisti.

• Vaikai neturėtų naudotis šiuo prietaisu. Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą (25) vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

• Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ir/ar
reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti
prietaisą naudojant.
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• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

• Naudokite tik originalias firmines IMETEC atsargines dalis.

• Baigę naudotis prietaisu, spustelėkite prietaiso išjungimo mygtuką ir nutraukite elektros tiekimą, ištraukdami prietaiso
kištuką iš maitinimo lizdo.

• Jei prietaisas sugedo arba prastai veikia, išjunkite kombainą ir nebandykite jo taisyti patys. Kreipkitės į įgalioto techninio
aptarnavimo centro specialistus, kad jie pataisytų Jūsų prietaisą.

Dėmesio: galite uždusti!

Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu, kad jie žaisdami su plastikinėmis detalėmis neuždustų.

Dėmesio: gali nukrėsti elektros srovė!

Tinkamas ir saugus elektrinių prietaiso detalių veikimas garantuojamas tik tinkamai įjungiant prietaisą į maitinimo lizdą, įžemintą

laikantis naujausių elektrinės saugos nurodymų. Būtina reguliariai tikrinti, ar tinkamai ir saugiai veikia Jūsų elektros tiekimo sistema.

Jei abejojate, kreipkitės į kompetentingą specialistą, kad jis atliktų sistemos patikrą.

NIEKADA nesinaudokite prietaisu netoli vandens pilnų talpyklų. Naudodami prietaisą, laikykite jį taip, kad jis negalėtų įkristi į
vandenį.

NEJUNKITE prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas (25). Leiskite pažeistą laidą nauju pakeisti įgalioto techninio aptarnavimo
centro specialistams.

NESINAUDOKITE prietaisu, jei esate basi ir jei sušlapusios Jūsų rankos ar kojos.

Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, NETRAUKITE laikydami už maitinimo laido (25) ar paties prietaiso.

NELAIKYKITE maitinimo laido (25) netoli aštrių kampų ar kraštų, kad jo neapgadintumėte.

NEMERKITE variklio korpuso (14) į vandenį ir nelaikykite jo po tekančio vandens srove.

• Prieš tvirtindami plakimo dubenį į laikiklį, gerai nusausinkite plakimo dubens kontaktinius paviršius (23), esančius jo
apatinėje dalyje (9).

• Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas plakimo dubens fiksatorius ir šešiakampio intarpo (6) tarpinė. Pastebėję pažeidimą,
kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Dėmesio: gaisro pavojus!

• Nenaudokite prietaiso netoli arba po lengvai užsidegančiomis medžiagomis, pvz. užuolaidomis.

• Laikykite prietaisą atokiau nuo karščiui neatsparių paviršių.

• Prieš padėdami prietaisą saugoti, palaukite, kol jis visiškai atvės.

• NENAUDOKITE ilgintuvų ir adapterių.

• Įstatykite maitinimo laido jungiklį (24) į tam skirtą lizdą (18).

• Prieš jungdami prietaisą į sieninę elektros rozetę, visada iki galo išvyniokite jo maitinimo laidą (25).

• Pernelyg įkaitęs sviestas ir riebalų mišiniai gali tapti gaisro priežastimi.

Dėmesio: rizikuojate nusideginti!

NIEKADA neviršykite maksimalaus leidžiamo tūrio (1,2 l), nurodyto ant plakimo dubens, kad iš indelio neišbėgtų karštas

vanduo ar paruošto maisto masė.

NIEKADA nenaudokite prietaiso be ant dangtelio uždėto kamštelio-dozatoriaus (1), jei naudojatės maišymo trumpais

impulsais funkcija (32) arba pasirinkę didesnį nei 5-ą greitį, kad maistas neišbėgtų iš dubens į išorę.
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NENAUDOKITE plakimo galvutės (27), pasirinkę maišymo impulsais režimą (32) arba greitį, didesnį nei 5-as.

• Naudojant prietaisą, jo paviršiai gali šiek tiek įkaisti. Naudokitės karščiui atspariomis pirštinėmis, liesdami plakimo dubenį

(9), dangtelį (2), plakimo galvutę (27), ledo pjaustymo ašmenis (28), pjaustymo ašmenis iš nerūdijančio plieno (29), virimo

garais krepšelį (30) ir kamštelį-dozatorių (1), kai prietaisas veikia ir vos jam baigus veikti.

• Ruošdami maistą būkite atsargūs: įkaitusių produktų purslai ir įkaitę garai per atvertą dangtelį gali patekti ant veido.

• Jei naudojate prietaisą be dangtelio, jis veikia kaip įprastas maisto virimui pritaikytas puodas.

• Prieš valgydami paruoštą maistą ar duodami jo valgyti vaikams, patikrinkite jo temperatūrą.

• Periodiškai tikrinkite, ar nepažeista dangtelio tarpinė (5). Pastebėję, kad ji nusidėvėjo, kreipkitės į įgaliotą techninio

aptarnavimo centrą. Keiskite tarpinę kartą per dvejus metus.

• Prieš užverdami dangtelį (2), patikrinkite, ar tinkamai įstatyta ir ar nepažeista dangtelio tarpinė (5).

• Montuodami šešiabriaunį intarpą (6), patikrinkite, ar prijungta ir ar nepažeista šios detalės tarpinė (7).

Dėmesio: galite pažeisti prietaisą dengiančius paviršius arba greta esančius daiktus!

NEDĖKITE maišymo dubens (9) į orkaitę, mikrobangų krosnelę ar šaldiklį.

NELAIKYKITE prietaiso greta šilumos šaltinių ir ant kaistančių paviršių.

NEUŽDENKITE prietaiso ventiliacijos angų, kad įjungtas prietaisas veiktų tinkamai.

NELEISKITE, kad prietaisą veiktų drėgmė, tiesioginiai saulės spinduliai ir atmosferos sąlygos.

NIEKADA nejunkite prietaiso, į jį neįdėję maisto produktų.

NENAUDOKITE ledo pjaustymo ašmenų (28), pjaustymo ašmenų iš nerūdijančio plieno (29) ir maišymo galvutės (27),

norėdami apdoroti kietus, storesniais nei 1,5 cm gabalėliais supjaustytus maisto produktus.

NEPLAUKITE plakimo dubens (9), dangtelio (2), dangtelio tarpinės (5), plakimo galvutės (27), ledo pjaustymo ašmenų (28),

pjaustymo ašmenų iš nerūdijančio plieno (29) ir virimo garais krepšelio (30) indaplovėje.

• Palikite laisvos erdvės prietaisui iš šonų ir neuždenkite jo paviršių, kad nepatirtumėte nuostolių dėl iš prietaiso

besiskiriančio karščio.

NIEKADA neįmerkite viso maišymo dubens (9) į vandenį.

• Šis prietaisas nepritaikytas tirštos tešlos maišymui ir maisto kepimui.

NEKELKITE prietaiso, laikydami už maišymo dubens (10) rankenėlės.

Dėmesio: rizikuojate susižeisti!

• Pastatykite prietaiso korpusą su varikliu (14) ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Palikite pakankamai erdvės iš šalių, kad,

naudojant prietaisą, jis negalėtų lengvai nukristi. Prietaiso kojelės turėtų stabiliai stovėti ant pasirinkto paviršiaus.

Prietaisui veikiant, nebandykite jo perkelti į kitą vietą.

• Būkite ypač atsargūs, liesdami aštrius galvučių ašmenis, kad neįsipjautumėte.

• Prijungdami ir nuimdami šešiabriaunį intarpą (6), būkite atsargūs, kad nesuveržtumėte pirštų, užsukdami tvirtinimo žiedą

(11).

• Dangtelį (2) atverkite tik tada, kai ledo pjaustymo ašmenys (28), pjaustymo ašmenys iš nerūdijančio plieno (29) ir plakimo

galvutė (27) visiškai sustojo ir nebejuda.

• Išimkite ledo pjaustymo ašmenis (28), pjaustymo ašmenis iš nerūdijančio plieno (29) ir plakimo galvutę (27) dar prieš

išpildami iš indelio (9) paruoštą maistą.

• Neleiskite, kad maitinimo laidas (25) kabėtų ant stalo ar spintelės, kur pastatytas prietaisas, krašto.
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NENAUDOKITE prietaiso netoli kaistančių viryklės kepimo paviršių ir neleiskite, kad ant jų atsidurtų prietaiso maitinimo

laidas (25).

• Prieš valydami arba taisydami prietaisą, spustelėkite prietaiso išjungimo mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš

maitinimo lizdo.

NEJUNKITE prietaiso, jei apgadintas prietaiso korpusas arba jei prietaisas buvo nukritęs. Nuneškite prietaisą į įgaliotą

techninio aptarnavimo centrą.

Kai prietaisas veikia, NEKIŠKITE pirštų ar virtuvinių įrankių į prietaiso vidų, kad nepakenktumėte savo sveikatai ir

nepadarytumėte žalos prietaisui.

NIEKADA nejunkite plakimo galvutės (27), jei norite naudoti maišymo impulsais (32) režimą arba plakti didesniu nei 5-u

greičiu.

NEUŽDENKITE prietaiso rankšluosčiu ar audiniu.

• Jei norite patikrinti, ar tinkamai veikia ant plakimo indelio (8) ir variklio korpuse (13) įrengti apsauginiai mechanizmai (ar

jų veikimo neblokuoja maisto likučiai), įjunkite prietaisą ir palikite dangtelį atvertą. Prietaisui veikiant normaliai,

ekranėlyje turėtų atsirasti atvertą dangtelį reiškiantis simbolis.

Simboliai

Įspėjimas Draudžiama

Įjungta Išjungta

Neliesti Karšti paviršiai

Garų tiekimas Minimalus lygis gaminimui ant garų

Maksimalus lygis Dubens užfiksavimas

Laukimo režimas Impulsas: maišymas trumpais impulsais

Startas/II: paleidimas/pauzė Stop: sustabdymas

Variklio veikimo greitis Temperatūra

Laikmatis Sumažinti

Padidinti Programos

Rizoto ruošimo programa Makaronų ruošimo programa

Sriubų ir piurė ruošimo programa Dangtelis užvertas

Dangtelis atvertas
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Valymas prieš pirmą prietaiso naudojimą

DĖMESIO! Peilių ašmenys yra labai aštriai išgaląsti, todėl elkitės su jais atsargiai, kad neįsipjautumėte.

• Išpakuokite prietaisą ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus.

• Pašalinkite apsaugą nuo peilio su dantytais ašmenimis ledui (28) ir nuo pjaustyklės iš nerūdijančio plieno (29).

• Karštu vandeniu ir indų plovikliu rankomis kruopščiai nuplaukite nuimamas prietaiso dalis, besiliečiančias su maistu:

- Išplaukite kamštelį-dozatorių (1), dangtelį (2) ir jo tarpinę (5), mentelę

(26), maišantį plaktuvo antgalį (27) ir virimo ant garų krepšelį (30).

- Valykite pjaustyklę iš nerūdijančio plieno (29) ir peilį dantytais ašmenimis

ledui (28), naudodami šepetėlį ir laikydami juos už viršutinės dalies, kad

neįsipjautumėte.

- Išplaukite maišymo dubenį (9), stengdamiesi nesušlapinti apatinės dalies,

nes čia yra kontaktiniai paviršiai (23). Jeigu į juos netyčia patektų vandens,

prieš įstatydami dubenį (9) į lizdą (12) kruopščiai nušluostykite audiniu.

• Valykite variklio korpusą (14) ir dubens stovą (12) gerai nusausintu skudurėliu,

stengdamiesi nešlapinti zonos, kurioje yra plakimo dubens fiksatorius (22).

• Gerai išdžiovinkite visus išplautus komponentus.

Surinkimas
• Pastatykite korpusą su varikliu (14) ant plokščio ir lygaus, stabilaus

paviršiaus, palikdami reikiamą atstumą nuo krašto, kad darbo

metu prietaisas negalėtų nukristi. Kojelės (21) turėtų gerai

sukibti su atraminiu paviršiumi.

• Įstatykite maišymo dubenį (9) į jo stovą (12), spausdami žemyn, kol

dubuo visiškai užsifiksuos.

• Prijunkite norimą antgalį priklausomai nuo pasirinkto maisto apdorojimo būdo:

- Peilį iš nerūdijančio plieno (29) arba peilį dantytais ašmenimis

ledui (28). Laikykite juos už viršutinės dalies, kad

neįsipjautumėte, ir užmaukite ant šešiakampio intarpo (6).

- Maišantį plaktuvo antgalį (27), užmaudami ant šešiakampio

intarpo (6).

- Virimo ant garų krepšelį (30). Įstatykite jį tiesiai į maišymo

dubenį (9), prieš tai įpylę į dubenį vandens iki lygio, skirto

virimui garuose.
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• Įstatykite dangtelio tarpinę (5) taip, kad šiek tiek išlendantis jos

kraštas atsidurtų viršuje.

• Uždėkite ją ant dangtelio (2) kryptimi, nurodyta tarpinės išorinės

dalies rodyklių.

• Uždėkite dangtį (2) ant dubenėlio (9), pasukdami į save atvėrimo

angos detalę (4) taip, kad išsikišusi dangtelio krašto dalis

atsidurtų šalia rankenos.

• Laikydami už dviejų ąselių (3), iki galo pasukite dangtelį (2) pagal

laikrodžio rodyklę. Dangtelis užsifiksuos palei dubens saugos

mechanizmą (8) (dešinėje) ir dubens snapelį (kairėje).

• Uždenkite dangtelį (2) kamšteliu-dozatoriumi (1), spustelėdami

kamštelį žemyn ir pasukdami taip, kad noselė būtų nukreipta į

kairę. Kamštelis turėtų lengvai tilpti į atvėrimo angą.

Naudingi patarimai
Šis prietaisas veikia kaip virtuvės KOMBAINAS su maisto VIRIMO funkcija. Prietaisas gali būti naudojamas tik kaip kombainas arba tik

maisto virimui, arba abi funkcinės galimybės gali būti naudojamos vienu metu.

Prietaise taip pat įrengtas LAIKMATIS, kuris leis nustatyti maisto ruošimo laiką, kuriam pasibaigus prietaisas išsijungs.

Laikydamiesi receptų nurodymų, žingsnis po žingsnio paruošite puikaus skonio patiekalus. Prietaise įdiegtos programos (režimai) leis

automatiškai paruošti 3-ų rūšių pirmus patiekalus. Mokantis tinkamai naudotis prietaisu, rekomenduojame iš pradžių laikytis

receptuose nurodytų produktų kiekių ir rinktis siūlomas apdorojimo programas, kad vėliau galėtumėte patys varijuoti ir praturtinti

naudojamus receptus.

Virtuvės kombaino veikimo principai

Nepertraukiamai veikiančio variklio greitis reguliuojamas (padėtys nuo 1 iki 10), taigi galėsite pasirinkti nedidelį greitį, kuris skirtas

verdantiems produktams išmaišyti, arba didelį greitį, kuris pritaikytas įprastoms maišytuvo / virtuvės kombaino funkcijoms atlikti.

Rinkitės darbo trumpais impulsais režimą, jei norite smulkinti produktus palaipsniui arba jei ruošiant maistą reikia, kad į dubenį

patektų oro.

Jei naudojate kietus produktus, siūlome sudėti juos į maišymo dubenį (9) susmulkintus maždaug 1,5 cm storio (sultinio kubelio ar

cukraus gabalėlio dydžio) gabaliukais. Minkštesni produktai (daržovės, vaisiai) gali būti dedami supjaustyti didesniais gabalėliais.

Prietaisas nepritaikytas ypač kietiems produktams, tokiems kaip kavos pupelės, grūdų produktai ir t.t., ar itin smulkiems (miltelių

konsistencijos) produktams apdoroti, taip pat miltų pagrindo receptams (duonai, picos ar pyragaičių tešlai).

Norėdami ištirpdyti ledą ar atitirpdyti šaldytus produktus, nenaudokite pjaustymo ašmenų iš nerūdijančio plieno (29), kad jie

neatšiptų. Rinkitės specialiai tam skirtą ledo pjaustyklę su dantukais (28). Prieš smulkindami sušaldytus produktus, išimkite juos iš

šaldiklio ir leiskite jiems 10-15 minučių atitirpti.

Virtuvės kombaino funkcijoms atlikti skirtos trys galvutės: maišanti plaktuvo galvutė (27), pjaustymo galvutė iš nerūdijančio plieno

(29) ir dantyti ašmenys ledui (28). Žemiau esančioje lentelėje sužinosite, kokias funkcijas šios galvutės atlieka.
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Galvutė Greitis Funkcija Paaiškinimai ir pastabos

Plaktuvo galvutė (27) 1–3 Atsargus produktų išmaišymas jų virimo metu,

norint jiems nepakenkti ir jų nesusmulkinti. Ši

funkcija skirta ryžiams, grybams, daržovėms ir t.t.

Nenaudokite plaktuvo galvutės, jei

renkatės greitį, didesnį nei 5, arba

maišymo trumpais impulsais

funkciją (32), nes prietaisas gali

pradėti pernelyg smarkiai virpėti ir

imti taškytis maistas.

4–5 Tolygus padažų išmaišymas ir įvairios kitos

paskirtys.

Pjaustymo galvutė iš

nerūdijančio plieno

(29)

4–5 Tortų ir pan. tešlai.

6–8 Smulkiam įvairių produktų supjaustymui. Naudokite prietaisą su kamšteliu-

dozatoriumi, kad produktai

neišsitaškytų.

9-10 Stambiam sausų produktų (parmezano sūrio,

sausainių, džiūvėsėlių) susmulkinimui.

9-10 Skysčiams, sėkloms, produktų plakimui ir

homogenizacijai.

Impulsas (32) Kontroliuojamam ir palaipsniniam įvairių

produktų susmulkinimui.

Kad suteiktumėte tūrio ir purumo ruošiamam

maistui.

Dantyti ašmenys

ledui (28)

6-10

Impulsas (32)

Ledo ištirpdymui, šaldytų vaisių ar produktų,

skirtų ledų gaminimui, atitirpinimui.

Naudokite prietaisą su gerai

uždėtu kamšteliu-dozatoriumi (1),

kad produktai neišsitaškytų.

Virimo funkcija

Temperatūros reguliavimo galimybė leis virti įvairius produktus labiausiai jiems tinkamoje ir dar tiksliau nei naudojant įprastą puodą

nustatomoje temperatūroje. Galėsite nustatyti temperatūrą nuo minimalios 37°C – kūno temperatūros, kuri pritaikyta vaikiško

maisto ruošimui, - iki maksimalios 100°C, kuri skirta maisto ruošimui garuose.

Dėmesio: prieš pradėdami valgyti prietaise paruoštą maistą ir prieš duodami jo vaikams, patikrinkite, ar jis ne per karštas.

Prietaisas nepritaikytas maisto kepimui.

Įprasto virimo metu veikia plakimo galvutė (27) arba pjaustymo ašmenys iš nerūdijančio plieno (29), kad maistas būtų tinkamai

išmaišomas ir verdant nepriliptų prie dugno.

Temperatūra Laipsniai Funkcija

Šilta 37°C Pieno pašildymui iki normalios kūno temperatūros ir vaikiško maisto ruošimui

Karšta 50-60°C Pieno pašildymui ir vaikiško maisto ruošimui

Produktų, kurių negalima kaitinti iki aukštos temperatūros, pvz. šokolado,

sviesto ir kt., išlydymui

Labai karšta 70-80°C Pieno pakaitinimui

Kai kurių produktų (sūrių, cukraus) išlydymui

Padažų, kremų ir putėsių iš miltų ir kiaušinių virimui

Virimo temperatūra 90-100°C Virinimui

Produktų virimui ir virimui garuose

Maisto ruošimas be dangtelio

Maistą galėsite ruošti ir neuždengę kombaino dangteliu (2), tačiau tuomet kai kurios virtuvės kombaino funkcijos (variklio greičio

reguliavimas ir maišymo trumpais impulsais parinktis) neveiks dėl saugumo priežasčių.

Maisto ruošimas garuose

Maisto ruošimas garuose vyksta 100°C temperatūroje ir naudojant specialų krepšelį (30) bei uždengus prietaisą dangteliu (2).

Būtinai įpilkite vandens bent iki minimalaus vandens lygio žymos, esančios dubens (9) viduje, kad prietaisas galėtų netrukdomai

dirbti 60 minučių.
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Virinimas

Virinimas vyksta 100°C temperatūroje ir arba su maišymo galvute (27), arba be jos. Įpilkite į dubenį ne daugiau nei 1 litrą vandens.

Sudėjus visus reikalingus produktus, bendras tūris neturėtų viršyti maksimalaus leidžiamo lygio žymos.

a – maksimalus tūris virinimui ir kitiems maisto apdorojimo būdams

b – minimalus tūris virimui garuose

c – kamštelio-dozatoriaus tūrio žyma (40 ml)

Laikmačio funkcija

Laikmačio funkcija leidžia nustatyti reikiamą maisto paruošimo laiką. Prietaisas praneš apie darbo pabaigą ir automatiškai išsijungs.

Laikmačio funkcija ypač naudinga ruošiant ilgai gaminamus produktus, nes nereikės nuolat tikrinti, ar maistas nepridegė.

Automatinės programos

Prietaise įdiegtos trys automatinės programos. Jose maisto ruošimui naudojami būtini veiksmai sumažinti iki minimumo: pakaks

reikiamu metu sudėti receptui būtinus produktus ir galiausiai įvertinti gautos masės konsistenciją. Visi receptui būtini maisto

apdorojimo veiksmai programoje jau įvesti ir atliekami vienas po kito. Garsiniai signalai praneš, kad metas pereiti prie kito etapo.

A programa: rizotas (daugiaryžis)

Naudodami šį režimą, galėsite paruošti kremo konsistencijos rizotą.

Pradinė maisto apdorojimo stadija baigiasi, kai išverdami papildomi ingredientai (daržovės, grybai ir t.t.). Tuomet kartu su įpiltu

vandeniu išmaišant verdami ryžiai. Galiausiai produktai išmaišomi kartu su sviestu ir parmezano sūriu, kad gautas patiekalas būtų

kreminės konsistencijos.

B programa: makaronai

Naudodami šį režimą, galėsite ruošti makaronus. Svarbu įpilti virimui reikalingą vandens kiekį, nes jo verdant sumažėja, kaip ir

ruošiant daugiaryžį.

Pradinė maisto apdorojimo stadija baigiasi, kai išverdami papildomi ingredientai (daržovės, dešros gaminiai ir t.t.). Tuomet

prietaisas įkaitina vandenį iki virimo temperatūros. Sudėjus makaronus, jie bus verdami išmaišant.

C programa: sriubos ir piurė

Naudodami šį režimą, galėsite ruošti tirštas arba įprastas sriubas.

Pradinės maisto apdorojimo stadijos metu apverdami ir paruošiami reikiami ingredientai. Vėliau turėsite supilti vandenį ir įdėti

likusius ingredientus. Jei tenkina gautas rezultatas, galite išvirusią sriubą patiekti arba

pareiti į homogenizacijos etapą, kad paruoštumėte piurė konsistencijos sriubą.

Naudojimas

• Iki galo išvyniokite maitinimo laidą (25).

• Įstatykite maitinimo laido jungiklį (24) į lizdą (18), smarkiai paspausdami iki galo.

• Įsitikinkite, kad įjungimo/išjungimo mygtukas (19) yra 0 padėtyje.

• Įstatykite maitinimo laido kištuką (25) į elektros rozetę.

• Pritvirtinkite maišymo dubenį (9) ir dangtelį (2).

• Įjungimo/išjungimo mygtuku (19) nustatykite padėtį I (įjungta): įsižiebs valdymo pulto

(16) lemputės ir išgirsite melodiją, reiškiančią, kad prietaisas įjungtas (nustatytas

laukimo režimas).
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- Jeigu dangtelis (2) atidarytas, tai ekrane atsiras ženkliukas , ir variklio greičio (35) bei maišymo impulsais (32) mygtukai

neveiks: variklio funkcija išjungta.

- Jeigu dangtelis (2) uždarytas, tai ekrane atsiras ženkliukas , ir užsidegs variklio greičio mygtuko (35) lemputė.

• Įstatykite reikiamą antgalį ir sudėkite norimus ingredientus, kaip nurodyta brošiūroje su receptais.

• Uždarykite dangtelį (2) ir įstatykite kamštelį-dozatorių (1), jei tai nurodyta recepte.

• Atlikite gaminimo laiko, greičio ir temperatūros RANKINĮ NUSTATYMĄ arba naudokite AUTOMATINĘ PROGRAMĄ.

Pastaba: jei nevykdoma jokia operacija, tai po 5-ių minučių prietaisas pereina į energijos taupymo režimą, o ekranas išsijungia. Kad

įjungtumėte ekraną, paspauskite mygtuką Stand by (31).

Rankinis nustatymas
Galima nustatyti virtuvinio KOMBAINO ir VIRIMO funkcijas (atskirai arba abi kartu) kartu su LAIKMAČIO funkcija – taip galėsite

pasirinkti reikiamą maisto gaminimo laiką. Maistą paruošus, prietaisas išsijungs automatiškai.

VIRTUVINIO KOMBAINO FUNKCIJOS NUSTATYMAS: variklio greitis nuo 1 iki 10

• Paspauskite variklio greičio mygtuką (35): ekrane (17) pradės mirksėti atitinkama piktograma.

• Nustatykite reikiamą greitį, spausdami mygtukus + (39) arba - (38): ekranėlyje mirksės pasirinkta greičio vertė.

VIRIMO FUNKCIJOS NUSTATYMAS: temperatūros reguliavimas nuo 37°C iki 100°C

• Paspauskite temperatūros mygtuką (36): ekranėlyje (17) pradės mirksėti atitinkama piktograma.

• Nustatykite reikiamą temperatūrą, spausdami atitinkamai mygtukus + (39) arba - (38): ekranėlyje mirksės pasirinkta temperatūros

vertė.

LAIKMAČIO FUNKCIJOS NUSTATYMAS

• Paspauskite laikmačio mygtuką (37): ekrane (17) pradės mirksėti atitinkama piktograma ir minučių nustatymo laukelis. Vėl

paspaudę laikmačio mygtuką (37), pereisite į sekundžių nustatymo laukelį.

• Nustatykite minutes ir sekundes, reikalingas gaminimui, spausdami atitinkamai mygtukus + (39) arba - (38). Maksimalus

nustatomas laikas – 60 minučių.

GAMINIMO PRADŽIA

DĖMESIO! Prietaisui veikiant, nekeiskite jo padėties.
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• Įjunkite prietaisą, paspausdami mygtuką Start / Pause (33). Ekranėlyje (17) atsiras

duomenys apie:

- Nustatytą greitį;

- Nustatytą temperatūrą (ženkliukas °C mirksi, kai nustatyta temperatūra

dar nepasiekta);

- Praėjusį laiką, jei nebuvo nustatytas laikmatis;

- Likusį gaminimo laiką, jei buvo nustatytas laikmatis.

Pvz.: temperatūra 60°C, greitis 3, likęs

laikas 1 min ir 56 s.

GAMINIMO PABAIGA

Pasibaigus laikmačiu nustatytam laikui (arba prabėgus 30 min. nuo gaminimo pradžios, jei laikmatis nustatytas nebuvo), pasigirs

garsinis signalas, o ekrane atsiras užrašas „END” (PABAIGA): prietaisas maišys maistą dar 2 minutes, kad maistas neprikibtų prie

maišymo indelio (9) dugno.

• Paspauskite mygtuką Stop (34). Jei šis mygtukas nepaspaudžiamas per 3-is minutes, prietaisas pereina į energijos taupymo režimą.

NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Galima pakeisti nustatytą greitį, temperatūrą arba ruošimo laiką bet kuriuo metu, net ir jau pradėjus gaminti maistą:

• Paspauskite variklio greičio (35), temperatūros (36) arba laikmačio (37) mygtukus: pradės mirksėti atitinkama piktograma.

• Pakeiskite nustatytą reikšmę, spausdami atitinkamai mygtukus + (39) arba - (38).

• Reikšmę galima keisti, kol mirksi piktograma.

LAIKINAS GAMINIMO SUSTABDYMAS

Jeigu būtina atverti/uždaryti dangtelį (2), kad patikrintumėte, kaip verda maistas, laikinai sustabdykite gaminimą. Darykite šitaip:

• Paspauskite mygtuką Start / Pause (33): gaminimas (nustatyti temperatūra, greitis ir laikas) laikinai pertraukiamas.

• Kad tęstumėte gaminimą, vėl paspauskite mygtuką Start / Pause (33). Jei šis mygtukas nepaspaudžiamas 20 minučių, prietaisas

automatiškai pereina į laukimo režimą.

DĖMESIO! Jeigu dangtelis atveriamas nenustačius pauzės, tai prietaisas saugumo sumetimais nedelsiant
išjungia variklį. Tuo metu virimo ir laikmačio funkcijos išlieka įjungtos, kad galėtumėte nedelsdami tęsti apdorojimą.
Kad tęstumėte gaminimą, pakanka uždaryti dangtelį (2).

MAIŠYMO IMPULSAIS FUNKCIJA

• Paspauskite ir laikykite paspaustą maišymo impulsais mygtuką (32) 2-3

sekundes, po to atleiskite; pakartokite šiuos veiksmus kelis kartus.

Ekrane įsižiebs atitinkama piktograma.

IMPULSINIO REŽIMO (darbo su pertrūkiais) funkcija negali būti naudojama,

kai veikia jau nustatytas maisto apdorojimo režimas.
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Automatinės programos
• Paspauskite programų mygtuką (40): ekrane pasirodys piktograma „А“ ir gaminimo laikas.

• Pakartotinai spauskite programų mygtuką (40), kad pasirinktumėte programas B arba C.

• Įjunkite prietaisą, paspausdami mygtuką Start / Pause (33): ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas.

• Priklausomai nuo pasirinktos programos prietaisas skleis skirtingus garsinius signalus, nurodančius, kad laikas įdėti ingredientus

(kaip aprašyta recepte).

Programa A - rizotas Programa B - makaronai Programa C – sriuba (piurė)

Po 5 minučių - 2 pyptelėjimai

Po 15 minučių - 3 pyptelėjimai

Po 23 minučių - 4 pyptelėjimai

Po 27 minučių – gaminimo pabaiga

Po 5 minučių - 2 pyptelėjimai

Po 14 minučių - 3 pyptelėjimai

Po 29 minučių - 4 pyptelėjimai

Po 33 minučių - gaminimo pabaiga

Po 4 minučių - 2 pyptelėjimai

Po 47 minučių - 3 pyptelėjimai

Po 50 minučių - gaminimo pabaiga

• Po pirmų garsinių signalų atidarykite dangtelį (2) ir sudėkite reikalingus ingredientus pagal receptą.

• Maistą paruošus, pasigirs garsinis signalas, o ekranėlyje (17) atsiras užrašas „END” (PABAIGA). Prietaisas dar 2 minutes maišys

maistą, kad jis nepriliptų prie maišymo dubens (9) dugno.

• Paspauskite mygtuką Stop (34). Jei šis mygtukas nepaspaudžiamas 3 minutes, prietaisas pereina į energijos taupymo režimą.

Jei dėl kokios nors priežasties (pavyzdžiui, nutrūkus elektros tiekimui) programos vykdymas pertraukiamas, tęskite gaminimą

nustatydami parinktis rankiniu būdu. Lankstinuke su receptais rasite paaiškinimus gaminimui tiek automatiniu, tiek rankiniu režimu

(pasirinkus rankinį režimą, bus nurodyti temperatūra, greitis ir laikas skirtingais gaminimo etapais).

Baigus naudoti
• Įjungimo/išjungimo mygtuku (19) nustatykite padėtį 0.

• Išjunkite maitinimo laidą (25) iš kištukinio lizdo.

• Išimkite maišymo dubenį (9), laikydami nuspaudę atlaisvinimo mygtuką ir traukdami dubenį į viršų.

• Nuimkite dangtelį (2), laikydami už ąselių (3) arba už kamštelio. Naudokite apsaugines pirštines, jeigu naudojote prietaisą maisto

virimui, kad išvengtumėte nudegimų.

• Išimkite į dubenį (9) įstatytą maisto apdorojimo galvutę.

• Išimkite maistą, naudodami mentelę (26).
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• Prietaisas yra aprūpintas saugos įtaisu, kuris suveikia, kai variklis perkaista. Vis dėlto nerekomenduojame maistą gaminti ilgai

daugiau nei 3 kartus iš eilės, kad variklis neperkaistų.

Valymas po kiekvieno naudojimo

DĖMESIO! Niekada iki galo nemerkite variklio korpuso (14) į vandenį.
Nelaikykite variklio korpuso (14) po tekančio čiaupo vandens srove.

• Karštu vandeniu ir indų plovikliu rankomis kruopščiai nuplaukite nuimamas prietaiso dalis, besiliečiančias su maistu:

- Išplaukite kamštelį-dozatorių (1), dangtelį (2) ir jo tarpinę (5), mentelę (26), maišantį mikserio antgalį (27) ir virimo ant

garų krepšelį (30).

- Su šepetėliu išplaukite peilį iš nerūdijančio plieno (29) ir peilį dantytais ašmenimis ledui (28), laikydami juos už viršutinės

dalies, kad nesusipjaustytumėte. Pageidautina plauti peilius iš karto baigus naudoti, kad ant jų nesikauptų maisto likučiai.

- Jei reikia, plaukite maišymo dubenį (9) naudodami actą, kad pašalintumėte kalkių nuosėdas.

• Neleiskite, kad ant maišymo dubens apatinės dalies (kontaktų zonos (23)) patektų vandens. Ant kontaktų patekus vandens, prieš

dėdami dubenį (9) į lizdą (12) kruopščiai nusausinkite vandenį šluoste.

• Pašalinkite maisto liekanas nuo apsauginio įtaiso (8), esančio ant dubens rankenos.

• Variklio korpusą (14) ir dubens lizdą (12) valykite gerai išgręžtu drėgnu skudurėliu, nešlapindami zonos, kur yra dubens fiksatorius

(22).

• Pašalinkite maisto liekanas nuo apsauginio mechanizmo (13), esančio prie rankenos pagrindo.

• Kruopščiai išdžiovinkite visus išplautus komponentus.

VALYMAS ĮJUNGUS VARIKLĮ

Baigę gaminti, galite išvalyti dubens vidų šitaip:

• ištuštinkite dubenį (9), pašalindami maisto likučius ir išimdami naudotus priedus.

• Įstatykite peilį nerūdijančio plieno ašmenimis (29).

• Pripilkite į dubenį (9) 1 litrą karšto vandens ir įspauskite 1 lašą indų ploviklio. Vietoj ploviklio galite naudoti stambių granulių

druską, kad geriau išvalytumėte prilipusius produktus, arba citrinos sultis, kad atsikratytumėte nemalonių kvapų.

• Uždarykite dangtelį (2) ir įstatykite kamštelį-dozatorių (1).

• Valykite, paspausdami darbo trumpais impulsais mygtuką (32).

• Išpilkite skystį iš dubens (9) ir perplaukite jį po tekančiu vandeniu.

Priežiūra

DĖMESIO! Būkite atsargūs, kad užsukdami tvirtinimo žiedą (11) neprispaustumėte pirštų.
Rekomenduojame išimti šešiakampį įdėklą (6) tam, kad išvalytumėte maisto likučius, nusėdusius ant tarpinės.

• Kad išardytumėte šešiakampį intarpą (6), atsukite tvirtinimo žiedą (11), sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
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• Išimkite šešiakampį įdėklą (6) iš maišymo dubens (9).

• Išplaukite šešiakampį įdėklą (6), jo tarpinę (7) ir tvirtinimo žiedą (11) rankomis karštu vandeniu, naudodami ploviklį indams, o tada

kruopščiai viską išdžiovinkite.

• Prilaikydami ranka, įdėkite šešiakampį įdėklą (6) į dubenį (9).

• Uždėkite užveržimo žiedą (11) ir užsukite jį iki galo pagal laikrodžio rodyklę.

Periodiškai tikrinkite dangtelio tarpinės (5), šešiakampio įdėklo tarpinės (7), dubens kontaktų (23) ir dubens fiksatoriaus (22) detalių

vientisumą. Jeigu šios detalės nusidėvėjo, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Trikdžių šalinimas

Problema Galima priežastis Sprendimas

E1 Variklio perkrova.

Sumažinkite produktų kiekį dubenyje (9).

Pašalinkite ant ašmenų susikaupusias produktų

liekanas.

E3

Maišymo dubuo (9) nepritvirtintas prie

stovelio.

Maišymo dubuo (9) buvo nuimtas

programos veikimo metu.

Teisingai įstatykite dubenį (9).

E5 Variklio gedimas.

Palaukite 30 minučių, kol variklis atvės, jei jo

darbas buvo pernelyg ilgas ir intensyvus.

Jei tai nepadeda, kreipkitės į įgaliotą techninės

priežiūros ir pirkėjų aptarnavimo centrą.

Prietaisas neveikia.

Prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.
Įkiškite maitinimo laido kištuką (25) į elektros

rozetę.

Maitinimo laido jungiklis (24) netinkamai

prijungtas prie prietaiso.

Įjungimo/išjungimo mygtuku (19) pasirinkite 0

padėtį ir tinkamai įstatykite laido jungiklį (24) į jo

lizdą (18).

Įjungimo/išjungimo mygtukas (19) yra 0

padėtyje arba įjungtas laukimo režimas.

Perjunkite įjungimo/išjungimo mygtuką (19)

arba paspauskite mygtuką Stand by (31).

Paspaudus mygtukus, jie Paspaudus sensorinius valdymo pulto Spauskite mygtukus ilgesnį laiką.
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suveikia ne iš karto. mygtukus (16), reikalingas tam tikras laikas,

kol jie pradės veikti.

Pro dangtį (2) išbėga

vanduo.

Tarpinė (5) įstatyta neteisingai. Teisingai įstatykite tarpinę (5).

Tarpinė (5) sugadinta.
Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros ir

pirkėjų aptarnavimo centrą.

Dangtis (2) atidarytas,

bet ekrane (17) atsirado

ženkliukas .

Ant saugos įtaisų (8) ir (13) yra produktų

liekanų.

Pašalinkite produktų liekanas nuo saugos įtaisų

(8) ir (13). Jei tai nepadeda, kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros ir pirkėjų aptarnavimo

centrą.

Programos veikimas

pertrauktas, jai

nepasiekus pabaigos.

Laikinas elektros tiekimo gedimas.

Įjungimo/išjungimo mygtuku (19) pasirinkite 0

padėtį ir patikrinkite, ar teisingai įstatytas

maitinimo laido jungiklis (24); toliau gaminkite

pagal atitinkamą receptą, naudodami rankinį

valdymą.

Variklio funkcijos

(greičio nustatymas ir

impulsinis režimas)

neįsijungia.

Dangtelis (2) uždarytas neteisingai. Teisingai uždarykite dangtelį (2).

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 apie antrinį atliekų panaudojimą sužinoti daugiau, 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


