
MAISTO PJAUSTYKLĖ RGV
RGV110901

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.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas naudojimui pagal komercinę paskir  ar industrijoje.
 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.
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 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.
DĖMESIO: Šis prietaisas nėra profesionalus ir neskirtas nepertraukiamam naudojimui. Maksimalus prietaiso naudojimo
laikas be pertraukų – 10 minučių. Praėjus 10 min. nepertraukiamo veikimo, leiskite prietaisui atvės  15 minučių, prieš
tęsdami naudojimą, kad prietaisas neperkaistų.

Techniniai parametrai
 Įtampa: AC ~230 V, 50 Hz.

 Galia: 200 W.

 Nepertraukiamas veikimo laikas: 10 min.

 Pjaustymo diskelio skersmuo: 220 mm.

 Pjaustymo storis: 0–14 mm.

 Matmenys: 427 x 245 x 298 mm.

Sudedamosios dalys

1. Kojelės.
2. Variklio korpusas.
3. Pjaustymo diskelis.
4. Diskelio laikymo varžtas.
5. Kreiptuvai.
6. Stumdomas laikiklis.
7. Maisto spaustukas.
8. Pirštų apsauga.
9. Pjaustymo storio reguliavimo plokštelė.
10. Laikiklio atvartas.
11. Jungiklis.
12. Pjaustymo storio reguliavimo rankenėlė.
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Naudojimas:
1. Išėmę prietaisą iš dėžės, nuimkite visas pakuotės medžiagas.
2. Perplaukite visus priedus, besiliečiančius prie maisto karštame muiliname vandenyje. Perplaukite jas švariu vandeniu ir

gerai nusausinkite šluoste.
Dėmesio: prieš nuimdami ar uždėdami pjaustymo diskelį, įsi kinkite, kad laido kištukas išjungtas iš el. nklo lizdo.

3. Uždėkite maisto spaustuką ant stumdomo laikiklio.
4. Nureguliuokite pjaustymo storį pasukdami rankenėlę. Reguliuokite nuo 0 iki 14 mm.

5. Įkiškite kištuką į el. nklo lizdą.

6. Uždėkite norimą pjausty  maistą ant stumdomo laikiklio ir prispauskite spaustuku, kad nustatytumėte pjovimo storį.

7. Spauskite įjungimo jungtuką. Pradės suk s pjaustymo diskelis.
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8. Pjaukite maistą esiog prispausdami jį prie pjaustymo diskelio. Naudokite spaustuką. Saugokite pirštus!  Norėdami kito
pjovimo storio, nusireguliuokite jį rankenėle.

Valymas ir priežiūra
 Visuomet išjunkite prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Kaskart baigę naudo  prietaisą, išimkite ir išvalykite maisto likučius. Nuvalykite visas dalis, besiliečiančias prie maisto.

 Valykite prietaisą, naudodami minkštą sudrėkintą šluostę. Tada nusausinkite prietaisą sausa šluoste.

 Nenaudokite  jokių ėdžių,  rūgš nių,  abrazyvinių,  šarminių valiklių,  baliklių  ir  kt.  prietaiso  valymui.  Nevalykite prietaiso
ėsdinančiais valikliais ir šveistukais, nes galite apgadin  prietaiso paviršių.
DĖMESIO: ašmenys yra labai aštrūs, būkite atsargūs juos valydami.

 Nemerkite prietaiso į vandenį.

 Neplaukite prietaiso indaplovėje.

 Gerai išdžiovinkite visas detales, prieš jas vėl surinkdami.

 Kai ilgai nenaudojate prietaiso, laikykite jį švarioje ir sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

Pjaustymo disko valymas
Pastaba: pjaustymo diskelio nebū na nuim , norint jį nuvaly .

• Pasukite rankenėlę į „0“ padė .
• Sudrėkinkite šluostę, prispauskite prie diskelio paviršiaus ir lėtai, atsargiai judinkite nuo centro į šonus kaip parodyta.
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Stumdomos dalies valymas
• Įsi kinkite, kad kištukas ištrauktas iš el. nklo lizdo.
• Pasukite rankenėlę į „0“ padė .
• Paslinkite stumdomą laikiklio dalį į dešinę.
• Laikykite atvartą nuspaustą ir nuimkite stumdomą dalį nuo kreiptuvų.
• Norėdami  uždė  stumdomą  dalį,  nuspauskite  atvartą  kokiu  nors  įrankiu  (pvz.  šaukštu)  ir  tuo  pat  metu  įstatykite

stumdomą dalį į kreiptuvus.
• Patraukite stumdomą dalį kairėn, kad atvartas iškiltų aukštyn.

Pjaustymo disko nuėmimas/uždėjimas
Patariama periodiškai nuvaly  galinę pjaustymo diskelio dalį.

• Įsi kinkite, kad kištukas ištrauktas iš el. nklo lizdo.
• Pasukite rankenėlę į „0“ padė .
• Rekomenduojama nuim  stumdomą laikiklio dalį arba patrauk  ją iki pat galo į kairę.

• Naudokite monetą, kad atsuktumėte varžtą pagal laikrodžio rodyklę ir nuimtumėte jį.
• Nuimkite diskelį, kad jį nuvalytumėte.
• Norėdami vėl uždė  pjaustymo diskelį, uždėkite jį reikiamoje vietoje ir prisukite varžtu prieš laikrodžio rodyklę.

Dėmesio: būkite labai atsargūs valydami diskelį, nes jis labai aštrus.

Įspėjimas: visuomet laikykite nenaudojamą prietaisą pasukę jo rankenėlę į „0“ padė .
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Patarimai 
• Prieš pjaudami sušalusias dešreles ar mėsą, pirmiausia išimkite šiuos produktus iš šaldiklio ir leiskite prašil  mažiausiai 2–4 

val.

• Nemėginkite pjau  mėsos su kaulais ar pačių kaulų.

• Minkš , atšilę produktai kaip mėsa ar žuvis pjausis sunkiai, todėl rekomenduojama pirmiausia palaiky  šaldiklyje, bet ne 

ilgiau nei 2–3 val.

• Prieš pjaustant virtą mėsą, leiskite jai atvės  15–20 min.

• Jeigu diskelio ašmenys nkamai nebepjauna, leiskite juos pagaląs  profesionalui, kreipkitės į servisą.

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.
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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


