
MĖSOS PJAUSTYKLĖ TAURUS

CUTMASTER
NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote šį TAURUS prietaisą. Šis modernios technologijos ir dizaino prietaisas, a nkan s visus šiuolaikinius 

kokybės standartus, ilgai ir pa kimai Jums tarnaus.

Sudedamosios dalys  
A. Pjaustymo storio valdiklis

B. Ašmenys

C. Viršu nis laikiklis-pla orma

D. Apa nis laikiklis-pla orma

E. ON/OFF mygtukas

F. Pjaustomos mėsos laikiklis

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 pjaustyklės ašmenų, kad nesusižeistumėte.

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

 Visada išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, baigę prietaisą naudo , prieš keisdami jo priedus ir liesdami

judančias dalis, jį surinkdami, išrinkdami ir valydami.

 Naudokite prietaisą k su mėsos ir viršu niu bei apa niu laikikliais.

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

grėsmės sveikatai. Nemėginkite patys išrink  ir taisy  prietaiso.

 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 .
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 Naudokite prietaisą toliau nuo vaikų ir aplinkinių.

 Laikykite prietaisą ant horizontalaus, plokščio ir tvirto paviršiaus.

 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.

 DĖMESIO: prietaisas turėtų visuomet bū  sausas.

 DĖMESIO: nenaudokite prietaiso netoli vandens.

 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.

 Nespauskite ir nevyniokite laido.

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

elektros šoko kimybė.

 Prietaisas nepritaikytas naudo  atvirame ore.

 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, nenaudokite prietaiso.

 Norėdami  už krin  papildomą  apsaugą,  naudokite  pa kimą  30  mA  (max)  liekamosios  srovės  įtaisą.  Išsamesnės

informacijos kreipkitės į specialistą.

 Nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.

 Neleiskite prietaisui pasileis  be priežiūros.

 Naudodami prietaisą, niekada nesilenkite ir nepersisverkite. Visuomet tvirtai  stovėkite abiem kojomis ant žemės. Taip

galėsite visuomet ksliai valdy  prietaisą.

 Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad jo ašmenys yra nkamai pritvir n .

 Nelieskite veikiančio prietaiso korpuso ir metalinių detalių, nes galite smarkiai nusidegin .

 Nutraukę prietaiso darbą, būkite atsargūs, nes prietaiso ašmenys kurį laiką tebejudės iš inercijos.

 Naudojant prietaisą, jo išoriniai paviršiai gali labai įkais .

Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite prietaiso laidą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo priedai ir detalės nėra nkamai prijung .

 Nenaudokite prietaiso, jeigu sugedo jo priedai. Pakeiskite juos naujais.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Neapverskite naudojamo prietaiso, kai jis yra įjungtas į rozetę.

 Nenaudokite prietaiso ilgiau nei rekomenduojama.

 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.

 Nelaikykite prietaiso labai aukštoje ar žemoje temperatūroje.

 Saugokite prietaisą sausose patalpose be dulkių, toliau nuo esioginių saulės spindulių.

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

Pa krinkite, ar prietaiso detalės nėra sulūžusios ar sugedusios.

 Naudokite prietaisą ir jo priedus pagal instrukcijų nurodymus, atsižvelgdami į naudojimo sąlygas ir paskir . Naudodami

prietaisą ne pagal nurodytą paskir , rizikuojate susižeis .

 Norėdami pastum  maistą, naudokite grūstuvėlį. Nestumkite jo pirštais ar kitais daiktais.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 5 minutes iš eilės. Prieš tęsdami naudojimą, leiskite prietaisui atvės  15 min.

 Nenaudokite prietaiso su šaldytais produktais arba ingredientais, turinčiais kaulų.

Priežiūra
 Prietaisą taisy  turėtų k įgalio  specialistai. Naudokite k originalias gamintojo atsargines dalis ir priedus.

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

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.
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 Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame pa krin  jo veikimą, neįdėjus maisto.

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

 Kai kurios prietaiso dalys gamykloje buvo pateptos specialu tepalu. Tai reiškia, kad, pirmą kartą naudojant prietaisą, iš 

prietaiso gali verž s silpna dūmų srovė. Po kiek laiko ji turėtų išnyk .

Naudojimas

 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Sudėkite maistą ant apa nės laikiklio pla ormos. Prijunkite maisto laikiklį, kuris padės išlaiky  maistą vienoje vietoje.

 Nustatykite pjaustymo storį specialiu valdikliu.

 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Naudodami grūstuvėlį, pastumkite maistą link ašmenų.

Baigus naudo

 Išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Išvalykite prietaisą.

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 .

 Jokios prietaiso dalys nėra pritaikytos plovimui indaplovėje.

 Prieš surinkdami ir padėdami prietaisą saugo , gerai išdžiovinkite visas prietaiso dalis.

Norėdami išrink  ašmenis:

Galite išim  ašmenis valymui. Atsukite plas kinį varžtą, esan  ašmenų centre (1 pav.). Baigę valy , atgal prijunkite ašmenis.

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 2006/95/EC mažos įtampos, 2004/108/EC elektromagne nio suderinamumo, 2011/65/EU pavojingų medžiagų

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

direktyvas. 
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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


