
PROFESIONALI MAISTO PJAUSTYKLĖ RGV
RGV090442

NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumo taisyklės:
A džiai perskaitykite naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo
ar perduo  jas ki ems prietaiso naudotojams.

 Įsi kinkite,  kad naudojama elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso e ketės.  Sieninė rozetė, į kurią
jungiate prietaisą, turėtų bū  įžeminta.

 Reguliariai  krinkite, ar mai nimo laidas nėra pastebimai  pažeistas.  Jei  laidas yra pažeistas,  jį  turėtų pakeis  įgaliotas
klientų aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai. Nemėginkite taisy  patys.

 Nemerkite  nenuimamų  prietaiso  dalių,  jo  laido  ar  kištuko  į  vandenį  ar  kitus  skysčius.  Neleiskite,  kad ant  elektrinių
prietaiso dalių patektų vandens. Prieš liesdami kištuką ar įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų rankos yra sausos.

 Prietaiso negalima plau  indaplovėje.
 Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių, karščio ir ugnies šal nių.
 Laikykite prietaisą ant lygaus, sauso ir tvirto paviršiaus.
 Prieš valymą visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
 Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių, ilgiklių ir kt.
 Netraukite prietaiso už laido, nevyniokite ir nesukite laido aplink prietaisą, nelankstykite.

 Po naudojimo iškart išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
 Prietaisas yra skirtas maistui pjausty . Nepjaustykite kieto kepto maisto, šaldyto maisto, maisto, suvynioto į plas ką ar

aliuminio foliją, mėsos su kaulais, vaisių su kietais kauliukais ir pan.
 Nelaikykite pjaustomo maisto rankomis, naudokite laikiklį.
 Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad pjaustymo diskelis yra nkamai pritvir ntas.
 Nelieskite besisukančio pjaustymo disko. Nebandykite rankomis sustabdy  veikiančio prietaiso.
 Jeigu maistas prilimpa prie pjaustymo diskelio, nuimkite jį plas kine mentele. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš

rozetės, prieš valydami prietaisą.
 Nekiškite pirštų ir įrankių, tokių kaip peiliai, šakutės ir pan., į zoną tarp pjaustymo reguliavimo plokštės ir disko.
 Įsi kinkite, kad pjaustymo diskelis visiškai sustojo, prieš išimdami maistą.
 Prietaisas  nepritaikytas  naudo  vaikams,  sutrikusių  pro nių,  ju minių  ir  fizinių  gebėjimų  žmonėms  ir  asmenims,

galin ems nukentė  dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos.

 Prieš naudojimą visuomet įsi kinkite, kad prietaisas yra švarus ir nuvalytas. Valykite su maistu besiliečiančias prietaiso
dalis po kiekvieno naudojimo.

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš surinkdami ar išrinkdami prietaisą, taip pat jeigu ke nate ilgai jo
nenaudo . Traukite, laikydami už kištuko, o ne laido.

 Rekomenduojamos prietaiso naudojimo sąlygos: temperatūra 8–38°C, aplinkos drėgnumas 30–80 %.
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Techniniai parametrai
 Galia: 140 W.

 Pjaustymo disko skersmuo: 250 mm.

 Maks. pjaustymo storis: 16 mm.

 Maks. matmenys: 530  x 480 x 345 mm.

 Svoris: 14 kg.

Sudedamosios dalys

1. Maisto laikiklio rankena.
2. Judan  pertvara.
3. Pjaustymo diskas.
4. Apsauginė dalis.
5. On/Off jungtukas.
6. Reguliavimo ratukas.
7. Stumdomas maisto padėkliukas.

9. Apsauginės dalies blokavimo rankenėlė.
10. Galandimo dalis.
12. Kojelės.
15. Maisto padėklo tvir nimo rankenėlė.
22. Maisto padėklo/judančios pertvaros skylė.
23. Galandimo dalies blokavimo rankenėlė.

Paruošimas naudojimui
Veikimo pa krinimas

Iš karto po surinkimo įsi kinkite, kad prietaisas veikia nkamai šiuo būdu:
1. Reguliavimo ratukas (6) nustatytas į „0“ poziciją.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Naudodami  šluostę,  spauskite  pjaustymo  diską,  lyg  norėtumėte  jį  sustabdy .  Diskas  neturėtų  susto  net  ir  s priai

spaudžiant.
Maisto padėklo pa krinimas
Įsi kinkite, kad maisto padėklo tvir nimo rankenėlė (15) yra nkamai užverta.
Maisto padėklo stumdymo pa krinimas
Įsi kinkite, kad stumdoma dalis juda per visą ilgį. Gali nu k  taip, kad and stumdymo bėgelių (28 ir 29) bus užsilikę dalis pakavimo
medžiagų, kurios apriboja stumdymą. Nuvalykite juos šluoste ir sutepkite alyva (30) kaip parodyta.

Judančios pertvaros (2) atvėrimas
Pasukite reguliavimo ratuką (6) per visą ilgį, kad įsi kintumėte nkamu veikimu.
Galandimo dalies grupė (10)
Pa krinkite, ar galandimo grupė (10) nkamai įeina į savo vietą.
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Išlygiavimas
Įsi kinkite,  kad  judan  pertvara  (2)  su  reguliavimo  ratuku  (6)  „0“  pozicijoje  yra  išlygiuota  su  ašmenimis.  Jeigu  taip  nėra,
pareguliuokite kojeles (12) užsukdami ar atsukdami.
Maisto padėklo su judančios pertvaros blokavimo sistema (BLC) išrinkimas

1. Reguliavimo ratukas (6) nustatytas į „0“ poziciją.
2. Maisto padėklas (7) link operatoriaus, skersinės pozicijos gale.
3. Visiškai atlaisvinkite užrakinimo rankenėlę (15) maisto padėkle (7).
4. Pastumkite maisto padėklą link operatoriaus,  kol kaiš s po rankenėle (15) įeis  į  skylę (22) prietaiso  pagrinde.  Tai leis

išrink  padėklą, pakėlus jį ver kaliais.

Ašmenų galandimas

Dėmesio: pjaustymo disko ašmenys yra labai atsparūs, todėl juos reikia galąs  k tuomet, kai pjaustymo efektyvumas yra kritęs.
• Ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
• Įsi kinkite, kad judan  pertvara (2) yra užvertoje padėtyje (reguliavimo ratukas (6) „0“ padėtyje).
• Kruopščiai nuvalykite tą ašmenų dalį, kuri turi bū  pagaląsta.
• Atlaisvinkite užrakinimo rankenėlę (23) galandimo dalies grupėje (10).
• Pakelkite galandimo dalį (10), pasukdami ją 180° taip, kad abu ratukai būtų darbinėje padėtyje (žr. fig. 1).
• Nuleiskite galandimo dalį (10), kol ji užsirakins.
• Užtvir nkite dalį pasukdami užrakinimo rankenėlę (23).
• Įkiškite kištuką ir įjunkite prietaisą (5).
• Paspauskite mygtuką (26) ir leiskite diskui suk s apie 1 min. Kai ašmenys sustos, pa krinkite, ar ant krašto nėra nelygumų.
• Esant nelygumams, įjunkite prietaisą vėl ir švelniai spauskite mygtuką (27) apie 3 sekundes, kad pašalintumėte galandimo

metu susidariusius nelygumus/atplaišas.
• Po kelių galandimo operacijų nuvalykite galandimo ratą su alkoholine priemone bei šepetėliu. 

„Easy Clean“ sistema

1. Reguliavimo ratukas (6) nustatytas į „0“ poziciją (Fig. 1). Tik tokiu atveju sistema veiks.
2. Patraukite stumdomą maisto padėklą (7) link reguliavimo ratuko (6) ir pasukite padėklą (7) – Fig. 2/3. Tęskite su valymu.

Valymas ir priežiūra
Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo. Įsi kinkite, kad reguliavimo ratukas yra „0“ padėtyje.

• Nevalykite po vandens srove/po kranu. Nenaudokite aštrių, metalinių šveistukų, kurie gali subraižy  prietaiso korpusą.
• Naudokite k minkštą, lengvai sudrėkintą šluostę su neutraliu valikliu.
• Nejudinkite prietaiso, norėdami jį nuvaly . Rekomenduojama valymo metu mūvė  specialias neperpjaunamas pirš nes,

kai yra pavojus įsipjau  nuo pjaustymo disko.
• Nors prietaisas suprojektuotas taip, kad jame kauptųsi kuo mažiau maisto pjaustymo likučių, jį reikia valy  bent kartą per

dieną, o esant reikalui ar pjaustant tam krus produktus – ir dažniau. Įsi kinkite, kad visi su maistu besiliečiantys paviršiai
yra nuodugniai nuvaly .

Disko ašmenų valymas
Norint nuvaly  pjaustymo diską, nebū na jo išardy , nes visas dalis galima pasiek .

•  Mūvėkite neperpjaunamas pirš nes. Nuimkite ašmenų dangtelį (4)
• Atlaisvinkite rankenėlę (9), nuimkite ašmenų dangtelio diską (4).
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Ratukų valymas
Po daugelio galandimo operacijų nuvalykite ratukus nuo galandimo liekanų naudodami metalinį šepetėlį.

Pasitaikančių trikdžių sprendimas 
Transmisija

• Reguliuo  nebū na, nes jos efektyvumas sukurtas daugeliui metų naudojimo.

• Atkreipkite dėmesį nesuriebaluo  diržo, nes jis taps slidus ir praras sukibimą. Tokiu atveju jį reikės keis . Kreipkitės į servisą.

Mai nimo laidas

Reguliariai pa krinkite, ar laidas nėra pažeistas. Laido pažeidimo atveju, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į servisą.

Disko ašmenys

Pjaustymo diską keis  reikia tuomet, kai jo nebegalima pagaląs  arba, kai atstumas tarp pjaustymo dalies ir ašmenų apsaugos yra 

didesnis nei 6 mm.

Stumdomo maisto padėkliuko (7) sutepimas

Pastebėjus, kad stumdomas maisto padėkliukas stringa, bėgelius (28 ir 29) reikia sutep . Pirmiausia juos nuvalykite, o tada sutepkite 

keliais lašais nkamos alyvos (30) ir pastumdykite padėkliuką, kad paskirstytumėte alyvą.

A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.

4

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


