
VAKUUMINIS BLENDERIS VBLENDER
NAUDOTOJO VADOVAS

 Atsparus oksidacijai

 Išsaugomos naudingos maisto medžiagos

 Galingi ašmenys

 Švelni paruošto maisto tekstūra

 Sumanus trynimas

 Apsauginis užraktas

Saugumo taisyklės
1. Baigę naudo  prietaisą, gerai išplaukite ir nusausinkite s klinę talpyklą ir dangtelį. Maistui ar putoms patekus į apsaugos

nuo išsiliejimo dangtelį, gali sutrik  prietaiso veikimas.

2. Naudokite k originalias prietaiso detales. Nekeiskite ir nemodifikuokite jų, nes galite apgadin  prietaisą.

3. Baigę  naudo  prietaisą,  paruoštą  maistą  laikykite  šaldytuve.  Nešaldykite  jo  šaldiklyje,  nes  tai  neturės  dezinfekcinio

poveikio.

4. Nenaudokite su gazuotais gėrimais, grūdais, šaldytais produktais ar lipniu maistu, nes galite apgadin  prietaisą.

5. Neleiskite maisto produktams patek  į apsauginį mechanizmą, nes prietaisas gali suges .

6. Laikykitės maksimalaus ir minimalaus leidžiamo maisto kiekio ženklų, nes kitaip galite apgadin  prietaisą.

7. Pradėkite naudo  k įsi kinę, kad teisingai prijungta s klinė talpykla.

8. Surinkdami s klinę talpyklą ir ašmenis, tvirtai sujunkite detales, nepamiršdami ašmenų sandarinimo žiedo. Nesandariai

prijungus s klinę talpyklą ir ašmenis, iš prietaiso pradės bėg  vanduo ir neveiks vakuuminio trynimo funkcija.

9. Baigę naudo  prietaisą, laikykitės žemiau aprašytų taisyklių:

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), žmonės, kurių pro niai,  fiziniai  ar ju miniai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys

nukentė  dėl pa r es naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudo s gali k prieš

tai nkamai apmoky  arba prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias

naudojan s prietaisu.

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams taisy  ir valy  prietaiso.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo centras arba kitas

patyręs specialistas, nes k taip išvengsite grėsmės sveikatai.

 Prieš keisdami prietaiso priedus arba liesdami judančias prietaiso detales,  išjunkite prietaisą ir  ištraukite jo kištuką iš

rozetės.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose ir vietose, kur gali bū  panašiai pritaikomas.

S klinio indelio ir vakuuminio trintuvo talpyklos talpa

S klinis indelis Vakuuminio trintuvo talpykla

 Maksimali talpa – 500 ml.  Maksimali talpa pa ekalams su pieno produktais  
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(pienu, sojų pienu ir pan.) – 1000 ml.

 Maksimali talpa pieno produktams (pienas, sojų 

pienas) – 700 ml.

 Minimalus maisto produktų kiekis – 400 ml.

 Maksimali talpa ledams – 400 ml.

 Neperženkite maksimalios leis nos ribos (1000 ml).

Sudedamosios dalys

1. LED ekranėlis

2. Vakuuminio trynimo vožtuvas

3. Greitojo paleidimo mygtukas

4. Trintuvo galvutė

5. Korpusas

6. S klinės talpyklos fiksatorius

7. Apsauginis mechanizmas

8. Įjungimo mygtukas

9. Oro išleidimo kamštelis

10. Vakuuminės talpyklos viršus

11. Vakuuminė talpykla

12. Ašmenų rinkinys

Pavadinimas Vakuuminis trintuvas

Modelis JA-8899

Nominali galia 600 W

Nominali įtampa 230 V, 50 Hz

Naudojimo trukmė Iki 1 min.

Matmenys (ilgis x plo s x aukš s) 150 x 287 x 417

Svoris Korpusas 3850 g, s klinis indelis 1910 g

Sudedamosios dalys

1. Vakuuminis trintuvas, 1 vnt.

2. S klinė trintuvo talpykla

3. Trintuvo indelis

4. Naudojimo instrukcijos
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S klinis trintuvo indelis Vakuuminio trintuvo talpykla

1. Oro išleidimo kamštelis

2. S klinio indelio dangtelis

3. Dangtelio tarpiklis

4. Vožtuvas

5. Apsaugos nuo ištekėjimo dangtelis

6. Apsaugos nuo ištekėjimo dangtelio tarpiklis

7. S klinis indelis

8. Ašmenų ir korpuso sandarinimo žiedas

9. Ašmenys

10. Ašmenų pagrindas

1. Oro išleidimo kamštelis

2. Vožtuvas

3. Apsaugos nuo ištekėjimo vožtuvas

4. Apsaugos nuo ištekėjimo dangtelio tarpiklis

5. Apsaugos nuo ištekėjimo dangtelis

6. Talpykla

Valymas ir priežiūra
1. S klinio indelio valymas

Įpilkite  vandens į  s klinį  indelį  ir  paspauskite pulsinio maišymo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą 15 sekundžių.  Taip lengvai

pašalinsite maisto likučius. Nepilkite valymo priemonės. Susidariusios putos gali apgadin  prietaisą. Prietaiso ašmenys yra labai

aštrūs, todėl būkite atsargūs, išrinkdami ir surinkdami ašmenų bloką.

2. Ašmenų valymas

Nemerkite  ašmenų į  vandenį,  nes  jie  nėra  atsparūs  vandeniui.  Perplaukite  juos  tekančio  vandens  srove  ir  gerai  išdžiovinkite.

Nusausinkite ašmenų bloką minkštu skudurėliu. Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs, todėl būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.

3. Dangtelio valymas

Prieš valydami dangtelį, išrinkite jį sudarančias dalis (apsaugos nuo išsiliejimo kamštelį ir tarpiklius). Prieš

tęsdami naudojimą, visiškai nusausinkite. Nepašalinus iš dangtelio maisto likučių, prietaisas gali suges .
S klinio indelio dangtelio surinkimas ir išrinkimas Vakuuminio trintuvo talpyklos dangtelio surinkimas ir

išrinkimas
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4. Korpuso valymas

Valykite prietaiso korpusą šiltu vandeniu, naudodami neutralų valiklį ir minkštą skudurėlį. Nepilkite vandens esiai ant korpuso, nes

gali  nukrės  elektra, be to, taip rizikuojate sukel  gaisrą. Vandeniui patekus į  korpusą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir

kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

5. Baigus valy

Baigę valy , nusausinkite prietaisą ir laikykite jį gerai vėdinamose patalpose.

6. Perspėjimai

Naudodami plieno drožles ar plieninius įrankius prietaisui valy ,  galite jį  pažeis  ir  sutrikdy  nkamą jo veikimą. Nenaudokite

benzolo, skiediklio ar vaško, nes galite sukel  gaisrą.

Valdymo pultas

A. VACUUM BLEND: automa nis vakuuminis pertrynimas.

B. VACUUM: vakuumo funkcija (be trynimo).

C. PULSE: greitas pertrynimas (be vakuumo funkcijos).

D. AUTO BLEND: silpno ir intensyvaus trynimo naudojimas pakaitomis.

E. CANCEL: darbo nutraukimo mygtukas.

1. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Paspauskite įjungimo mygtuką dešinėje prietaiso pusėje. Įsižiebs LED mygtukas.

2. Pasukite ant ašmenų korpuso esančią rodyklėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte ašmenis.

3. (1) Prijungus s klinį indelį, degs paleidimo mygtuko lemputė.

(2) Prijungus vakuuminio trintuvo talpyklą, degs k vakuumo funkcijos lemputė. Negalėsite naudo  pertrynimo funkcijos.

4. Paspaudus mygtuką, vakuumo galvutė nusileis ir pradės veik .

5. Paspaudus darbo nutraukimo mygtuką, bus sustabdomi visi pradė  procesai. Vakuumo galvutė automa škai pakils.

Įvykus gedimui ar klaidai, paspauskite CANCEL mygtuką. Prietaiso darbas bus nutraukiamas.

4



Mygtukų funkcijos
POWER

 Dešinėje prietaiso pusėje esan s mygtukas. Įstačius prietaiso kištuką į rozetę ir paspaudus šį mygtuką, įsižiebs prietaiso

lemputė. Prietaisas bus paruošiamas darbui.

 Baigę naudo  prietaisą, paspauskite POWER mygtuką, kad nutrauktumėte elektros ekimą prietaisui. Ištraukite prietaiso

kištuką iš rozetės.

 Paspaudus įjungimo mygtuką ir ne nkamai pritvir nus s klinį vakuumo indelį, degs k vakuumo režimo lemputė.

 Tinkamai prijungus s klinį vakuumo indelį, degs visų funkcijų (VACUUM BLEND, VACUUM, PULSE, AUTO) lemputės. Šioms

lemputėms nedegant, žinosite, kad indelis nėra nkamai pritvir ntas. 

 Prijungus vakuuminį indelį prie korpuso, degs k vakuumo režimo lemputė ir veiks k vakuumo funkcija.

VACUUM BLEND (automa nis)

 VACUUM BLEND – tai vakuumo ir trynimo funkcijos vienu metu. Sudėję ingredientus į talpyklą ir prijungę ją prie korpuso,

paspauskite VACUUM BLEND mygtuką. Automa škai nusileis vakuumo galvutė, ir prasidės trynimas.

 Lengvai naudojama funkcija. Nereikės papildomo vakuumo ir trynimo funkcijų reguliavimo.

Veikimo principai:

1. Vakuumo  režimas  įsijungia,  paspaudus  VACUUM  BLEND  mygtuką.  Automa škai  nusileidusi  vakuumo  galvutė  pradės

darbą.

2. LED ekranėlyje matysite pranešimus apie prietaiso darbą.

3. Išsijungus vakuumo režimui, trynimas truks apie 1 min. LED ekranėlyje matysite likusį laiką.

4. Pasibaigus  trynimui,  paspauskite  CANCEL  mygtuką.  Vakuumo galvutė  automa škai  pakils.  VACUUM  BLEND funkcijos

darbas baigtas.

VACUUM

 VACUUM – tai vakuumo funkcija be pertrynimo.

 Prijungus indelį prie korpuso ir paspaudus VACUUM mygtuką, vakuuminė galvutė nusileis ir pradės darbą.

 Baigę  naudo  šią  funkciją,  galite  iš  karto  pasirink  kitą  prietaiso  darbo  režimą  (VACUUM  BLEND,  greitas  trynimas,

trynimas impulsais). 

 Norėdami išjung  VACUUM funkciją, paspauskite CANCEL mygtuką. Vakuuminė galvutė pakils į viršų. Norėdami a dary

talpyklą, pašalinkite vakuumą oro išleidimo kamšteliu.

PULSE

 PULSE funkcija skirta greitam trynimui be vakuumo funkcijos.

 Norėdami naudo  trynimo funkciją  be  vakuumo,  prijunkite  s klinį  indelį  ir  paspauskite  PULSE mygtuką.  Pirmą kartą

paspaudus mygtuką, nusileis vakuumo galvutė. Antrą kartą paspaudus mygtuką, prasidės maišymas impulsais.

AUTO BLEND

 AUTO BLEND funkcija skirta trynimui reguliariais silpnais ir intensyviais judesiais.

 Įjungus šią funkciją, prietaisas automa škai veiks 1 min. LED ekranėlyje matysite iki darbo pabaigos likusį laiką.

CANCEL/FINISH

 Nutraukiamas visų funkcijų darbas.

 Įvykus klaidai,  pasigirs  garsinis signalas ir  pradės žybsė  klaidos pranešimas LED ekranėlyje. Tokiu atveju paspauskite

CANCEL mygtuką.

 Paspaudus  CANCEL,  į  viršų  pakils  prietaiso  galvutė.  Pasibaigus  prietaiso  darbui,  galvutė  paprastai  nepakils  tol,  kol

nepaspausite CANCEL.

PERSPĖJIMAI

 Naudokite prietaiso priedus k pagal naudojimo taisykles.

 Laikykitės trintuvo instrukcijose pateiktų perspėjimų dėl ne nkamo prietaiso naudojimo.

 Būkite atsargūs, jei pilate į trintuvą karštą skys , nes dėl susidariusių garų jis gali išsipil .

 Būkite atsargūs, liesdami trintuvo ašmenis, ištuš ndami talpyklą ir prietaisą valydami. Prieš keisdami prietaiso priedus ir

liesdami judančias prietaiso dalis, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

Naudojimas
1. Atverkite dangtelį ir sudėkite ingredientus. Užverkite dangtelį. Tvirtai prijunkite dangtelį prie s klinio indelio, kitaip gali

neveik  vakuumo funkcija.

2. Prijunkite indelį prie korpuso.

3. Pasukite ant ašmenų bloko esančią rodyklę pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte ašmenis.

4. Paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą funkciją. Pasirinkus reikiamą funkciją, LED ekranėlyje matysite

informaciją apie iki darbo pabaigos likusį laiką.
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5. Įsi kinkite, kad nkamai prijungtas s klinis indelis. Priešingu atveju gali neveik  paleidimo mygtukas. Degs k vakuumo

funkcijos lemputė.

6. Baigę naudo  VACUUM BLEND arba VACUUM funkciją, pirmiausia atsukite oro išleidimo kamštelį, kad panaikintumėte

vakuumą. Priešingu atveju nepavyks atver  dangtelio.

Trikdžių šalinimas
1. Prietaisas neveikia.

 Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra nkamai įstatytas į rozetę.

2. Veikian s prietaisas staiga sustojo.

 Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra nkamai įstatytas į rozetę.

 Jei ilgai naudojate prietaisą, prietaiso variklis gali perkais . Tokiu atveju prietaisas automa škai nutrauks darbą, kad būtų

išvengta gedimo. Galėsite vėl naudo  prietaisą, šiam atvėsus. Leiskite prietaisui atvės  pusę valandos ir vėl jį įjunkite.

 Pa krinkite, ar tarp ašmenų nėra įstrigusių maisto likučių.

 Pa krinkite, ar nėra atvertas oro išleidimo kamštelis.

 Pa krinkite, ar s klinis indelis yra nkamai prijungtas prie prietaiso korpuso.

3. Prastai išsimaišo ingredientai.

 Gali bū , kad įdėjote per daug produktų.

 Pa krinkite, ar prietaisas įjungtas į nkamos įtampos rozetę. Trintuvas pritaikytas 220 V įtampai.

4. Iš prietaiso išbėga maistas.

 Įsi kinkite, ar nkamai prijung  ašmenys ir s klinis indelis.

 Pa krinkite,  ar  nepažeistas  dangtelis  arba  ašmenų  blokas.  Jei  reikia  prietaisą  taisy ,  kreipkitės  į  įgaliotą  klientų

aptarnavimo centrą.

5. Neveikia vakuumo funkcija.

 Įsi kinkite, kad gerai surinktos visos prietaiso dalys.

 Jeigu prietaiso dangtelis yra nešvarus, jį išvalykite.

 Pa krinkite, ar gerai pritvir ntas dangtelis ir talpykla.

 Pa krinkite, ar neapgadin  tarpikliai.

 Pa krinkite, ar užsuktas oro išleidimo kamštelis.

Klaidos pranešimas

Problema Pasibaigė  vakuumo  funkcijos

veikimas.

Per  ilgai  nenusileido  prietaiso

galvutė.

Paspaustas klaidos mygtukas.

Priežas s 1. Dėl ne nkamo dangtelio 

tarpiklio prijungimo 

prarastas slėgis.

2. Neprijung  dangtelio ar 

ašmenų bloko tarpikliai.

1. Neprijungtas s klinis indelis.

2. Neprijungtas  s klinio  indelio

dangtelis.

3. Neprijungta  vakuumo

talpykla.

Prijungta sugedusi detalė.

Sprendimas 1. Dar kartą išrinkite ir 

surinkite dangtelį.

2. Pa krinkite prietaiso 

detales ir jas surinkite.

1. Prijunkite s klinį indelį.

2. Prijunkite  s klinio  indelio

dangtelį.

3. Prijunkite vakuumo talpyklą.

Kreipkitės  į  įgaliotą  klientų

aptarnavimo centrą.
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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


