
MAISTO SMULKINTUVAI SOLAC BA5627 / BA5628
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys  
A. Greičio valdiklis

B. Funkciniai mygtukai

B1. ON

B2. Turbo

C. Variklis

D. Trintuvo galvutė

E. Matavimo indelis

F. Adapterio montavimo detalės (*)

F1. Smulkintuvo indelio adapteris

F2. Plaktuvo šakutės adapteris

G. Plaktuvo šakutė (*)

H. Smulkintuvo priedas (*)

(*) – k modelyje MIXTER 800 CHEF. Jei prietaisas neturi aukščiau aprašytų

priedų, juos galite įsigy  atskirai, apsilankę įgaliotame klientų aptarnavimo

centre.

Saugumo taisyklės
 A džiai  perskaitykite  šias  instrukcijas,  prieš  įjungdami  prietaisą,  ir  išsaugokite  jas,  kad  galėtumėte  vėliau  pasikonsultuo .

Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

 Prieš naudodami prietaisą, išvalykite visas prietaiso dalis, besiliečiančias su maistu, kaip nurodyta skiltyje „Valymas“.

 Neleiskite prietaiso naudo  vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 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.

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs. Būkite labai atsargūs ir nelieskite ašmenų, kad nesusižeistumėte.

 Būkite labai atsargūs, kai liečiate ašmenis, prietaisą surinkdami bei išrinkdami, išpildami maistą ir valydami.

 Visada išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, baigę prietaisą naudo , prieš jį surinkdami, išrinkdami ir valydami.

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš keisdami prietaiso priedus ir judančias prietaiso dalis.

 DĖMESIO: nenaudokite prietaiso kartu su laikmačiu ir nejunkite jo į reguliariai įjungiamą ir išjungiamą elektros ekimo sistemą,

nes gali pasikeis  prietaiso elektros saugumo nustatymai.

 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte grėsmės

sveikatai. Nemėginkite patys išrink  ir taisy  prietaiso.

 Būkite atsargūs, pildami karštus skysčius į trintuvą, nes jie gali išsipil  dėl susidariusių garų.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsi kinkite, kad prietaiso e ketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose

ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą į bent 10 A rozetę.

 Prietaiso kištukas turi lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.

 Naudokite  prietaisą  gerai  apšviestoje  ir  švarioje  vietoje.  Naudodami  prietaisą  tamsiose,  netvarkingose  vietose,  rizikuojate

susižeis .

 Naudokite prietaisą toliau nuo vaikų ir aplinkinių žmonių.
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 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo kištukas ar laidas.

 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis bei basomis.

 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros ekimą,

traukite už kištuko, o ne laido.

 Nevyniokite laido apie prietaisą.

 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  prietaiso  laidas.  Naudojant  prietaisą  su  pažeistu  ar

susivyniojusiu laidu, padidėja elektros šoko kimybė.

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.

 Nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.

 Neleiskite prietaisui pasileis  be priežiūros.

 Nelieskite judančių veikiančio prietaiso dalių.

Naudojimas ir priežiūra
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo priedai nėra nkamai prijung .

 Nenaudokite tuščio prietaiso.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Laikykitės MAX lygio žymos (3 pav.).

 Nepilkite karštų skysčių daugiau negu iki pusės smulkintuvo indelio. Kai indelyje yra karštų

skysčių, naudokite k mažiausią smulkintuvo grei .

 Išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę jį naudo , prieš valydami, keisdami baterijas ar priedus.

 Prietaisas skirtas k naudojimui namuose. Nenaudokite jo profesionaliai ar pagal komercinę

paskir .

 Laikykite prietaisą vaikams ir sutrikusių pro nių, ju minių ar fizinių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.

 Reguliariai krinkite prietaiso būklę. Įsi kinkite, kad judančios prietaiso dalys yra nkamai išlygiuotos ir neužstrigusios. Pa krinkite,

ar prietaiso detalės nėra sulūžusios ar sugedusios.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Taip sutaupysite elektros energijos, be to, prietaisas Jums tarnaus ilgiau.

 Prijungę trintuvo galvutę (D), nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 50 sekundžių iš karto. Po to padarykite 2 minučių pertraukėlę.

 Prijungę plakimo šakutę (G), nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 5 minutes iš eilės. Po to padarykite 2 minučių pertraukėlę.

 Prijungę smulkintuvo indelį (H), nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 30 sekundžių iš eilės. Po to padarykite 2 minučių pertraukėlę.

 Instrukcijose pateiktoje lentelėje rasite receptų pasiūlymus su rekomenduojamais ingredientų kiekiais ir naudojimo laiku.

 Laikykite prietaisą toliau nuo aplinkinių žmonių kūno dalių ir naminių gyvūnų.

 Nenaudokite prietaiso su šaldytais produktais, ledukais arba ingredientais, turinčiais kaulų.

Priežiūra
 Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.

 Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, išvalykite su maistu besiliečiančias jo dalis. Žr. skil  „Valymas“.

 Paruoškite prietaisą naudojimui priklausomai nuo funkcijos, kurią norite naudo .

Naudojimas

 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Pasirinkite reikiamą grei .

 Pasiruoškite gaminamą maistą.

Elektroninis greičio valdymas
Galite reguliuo  prietaiso grei  greičio valdikliu. Tokiu būdu galėsite pasirink  prietaiso grei  pagal naudojamą funkciją.

Turbo grei s

Prietaisas turi „Turbo“ funkciją. Paspaudus „Turbo“ mygtuką (B2), bus naudojamas maksimalus variklio galingumas. Paruoštas maistas bus

švelnesnės tekstūros ir tolygesnės konsistencijos.
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Baigus naudo
 Nutraukite prietaiso darbą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Išvalykite prietaisą.

Prietaiso priedai
Trintuvo galvutė (1 pav.)

 Šis priedas skirtas sriuboms, padažams, majonezui, pieno kokteiliams, kūdikių maistui ir pan. ruoš .

 Prijunkite trintuvo galvutę prie variklio korpuso, pasukdami ją rodykle pažymėta kryp mi (1.1 pav.).

 Sudėkite maisto produktus į indelį ir įjunkite prietaisą, paspausdami ON mygtuką (B1).

 Nuimkite trintuvo galvutę, pasukdami ją priešinga rodyklei kryp mi. Nepamirškite vėliau jos išvaly .

Smulkintuvo priedas (2 pav.)

 Šis priedas skirtas daržovėms ir mėsai smulkin .

 Sudėkite ruošiamą maistą į smulkintuvo indelį ir tvirtai prijunkite dangtelį (2.1 / 2.2 pav.).

 Užfiksuokite dangtelį, pasukdami jį rodyklės kryp mi (2.3 pav.).

 Prijunkite variklį ir įjunkite prietaisą. Nejunkite prietaiso, kol jis nėra nkamai surinktas (2.4 pav.).

 Nutraukite darbą, maistui pasiekus reikiamą konsistenciją.

 Atskirkite dangtelį, pasukdami jį priešinga rodyklei kryp mi, ir nuimkite adapterį.

Plaktuvo priedas (4 pav.)

 Šis priedas skirtas kiaušinių baltymams ir grie nėlei plak .

 Įstatykite plaktuvo šakutę į adapterį (4.1 pav.). Prijunkite adapterį prie variklio, pasukdami jį rodyklės kryp mi (4.1 pav.).

 Sudėkite maistą į indelį ir įjunkite prietaisą. Geriausius rezultatus gausite, judindami plaktuvo šakutę pagal laikrodžio rodyklę (4.2

pav.).

 Nuimkite  plaktuvo  šakutę  ir

adapterį (4.3 pav.).

 Atkreipkite  dėmesį:  norėdami

atskir  plaktuvo  šakutę  nuo

adapterio,  patraukite  ant

šakutės esan  žiedą.

Valymas

 Prieš  pradėdami  valy ,

ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite jam atvės .

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu, naudodami keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite plautas detales.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH valymo priemonių, baliklių ir ėsdinančių priemonių prietaisui valy .

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nelaikykite jo po tekančio vandens srove.

 Valydami prietaisą, saugokitės aštrių prietaiso ašmenų.

 Rekomenduojame reguliariai valy  prietaisą ir pašalin  maisto likučius.

 Jeigu  prietaisas  naudojamas

nešvarus, pradės eižė  jo paviršiai,

sutrumpės  prietaiso  tarnavimo

laikas,  prietaisas  gali  tap

nesaugus naudo .

 Plaukite  prietaisą  karštame

muiliname vandenyje.

 Galite plau  šias prietaiso detales

karštame  muiliname  vandenyje

arba  indaplovėje,  pasirinkę

švelnaus plovimo programą: 
o Matavimo indelį;

o Smulkintuvo indelį;

o Plakimo šakutę;

o Trintuvo galvutę.

 Džiovindami  plaunamas  prietaiso  dalis  indaplovėje  arba  indų džiovykloje,  įsi kinkite,  kad  jos  įdėtos  taip,  jog  vanduo lengvai

nubėgtų (5 pav.).

 Prieš surinkdami ir padėdami prietaisą saugo , gerai išdžiovinkite visas prietaiso dalis.
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Gedimai ir taisymas
Jei prietaisas sugedo, nuneškite jį į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite išrink  ir taisy  prietaiso savarankiškai, nes tai gali

bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas

 Prietaiso pakuotę sudarančios  medžiagos yra pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami jas išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir  išmeskite į

a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavusį preitaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.

Prietaisas a nka 2014/35/EU mažos įtampos, 2014/30/EU elektromagne nio suderinamumo, 2011/65/EU pavojingų medžiagų naudojimo

elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose bei 2009/125/EC ekologiško elektros energiją naudojančių prietaisų dizaino direktyvas. 

Receptai
Pa ekalas Rekomenduojama

s priedas

Grei s Kiekis Paruošimas Naudojimo

laikas

Majonezas Trintuvo galvutė 4 250 ml Įmuškite  į  indelį  1  kiaušinį,  įberkite

druskos,  įlašinkite  porą  lašų  acto  ar

citrinos  sulčių.  Pilkite  aliejaus  iki

pažymėtos ribos. Įjunkite prietaisą.

30 s

Bešamelio

padažas

Trintuvo galvutė 3 600 ml Nustatę žemą temperatūrą, iš rpinkite 30

g sviesto keptuvėje. Įdėkite 100 g miltų ir

30  g  keptų  smulkintų  svogūnų.  Lėtai

supilkite 500 ml pieno.

20 s

Plakta grie nėlė Plaktuvo šakutė MAX 250 ml Supilkite  šaltą  grie nėlę  (0-5°C)  į  indelį.
Įjunkite  trintuvą  ir  judinkite  jį  pagal
laikrodžio  rodyklę.  Rekomenduojame
pradė  nustačius  MIN  grei .  Grie nėlei
pradėjus  standė ,  nustatykite  2-ą  grei .
Per  ilgai  naudojant  prietaisą,  grie nėlė
gali įgau  sviesto konsistenciją.

5 min.

Plak  baltymai Plaktuvo šakutė MAX 5  kiaušinių

baltymai

Supilkite  baltymus  į  indelį  ir  įjunkite

prietaisą.  Maišykite  ver kaliais  judesiais,

kol baltymai sustandės.

4,5 min.

Bulvių košė Trintuvo galvutė MAX 400 g Galite  susmulkin  bulves,  įjungdami

trintuvą esiai keptuvėje.

30 s

Kūdikių  maistas:

vaisių ir sausainių

košė

Trintuvo galvutė MAX 300 g Supjaustykite  ir  sudėkite  100  g  obuolio,

100  g  banano,  50  g  sausainių  ir  vieno

apelsino sul s į indelį.

25 s

Duonos trupiniai Smulkintuvo indelis MAX 80 g (1-2 cm) Supjaustykite  sudžiūvusią  duoną,  prieš

sudėdami  ją  į  indelį.  Maišykite  tol,  kol

trupiniai pasieks pageidaujamą tekstūrą.

50 s

Tarkuotas sūris Smulkintuvo indelis MAX 100 g (1-2 cm) Supjaustykite  sūrį  1  cm  gabalėliais  ir

trinkite  tol,  kol  liksite  patenkin  gauta

tekstūra.

30 s

Smulkin  riešutai Smulkintuvo indelis MAX 100 g Nuimkite  kietas  dalis  ir  kevalus.

Smulkinkite tol, kol liksite patenkin  gauta

tekstūra.

20 s

Malta mėsa Smulkintuvo indelis MAX 250 g (1-2 cm) Supjaustykite  mėsą  1  cm  gabalėliais.

Smulkinkite tol, kol liksite patenkin  gauta

tekstūra.

10 s

4

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


