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PAV. 2

Kad pritvirtintum te laikikl prie sienos, naudokite komplekte esan ius savisriegius ir varžtus.
Prid kite laikikl prie sienos ir pieštuku pažym kite tris skylutes (Pav.1).
Ant sienos išgr žkite skylut .
Plaktuku pritvirtinkite varžtus prie sienos j nepažeisdami.
statykite savisriegius ir pritvirtinkite atsuktuvu palikdami juos dar šiek tiek laisvus.
Ant savisriegi pakabinkite laikikl ir priveržkite juos atsuktuvu, bet nepažeiskite stovo.
Kaip parodyta Pav. 3, tris spaustukus pritvirtinkite ant laikiklio (Pav. 2).

Laikiklis
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PRIETAISO APRAŠYMAS
Kilput pakabinimui
Turbo mygtukas
Vidutinio grei io mygtukas
Korpusas
Metalinis trintuvas
Plakimo šluotel s ir tešlos minkymo antgalio pagrindas
Tešlos minkymo antgalis
Plakimo šluotel

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Prietaisas skirtas naudojimui namuose ir n ra tinkamas komercin ms reikm ms.
Priži r kite vaikus, vyresnius ir ne galius asmenis, kai jie naudojasi prietaisu.
Kištuk iš elektros lizdo ištraukite visuomet, kai baig te naudotis prietaisu, prieš valydami j ir prieš
pritvirtindami priedus.
Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvini priemoni ar chemikal .
Prietais laikykite toliau nuo karš io šaltini (virykli , orkai i , radiatori ).
Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
Prietaiso tampa yra 220 – 240 V. Prieš jungdami kištuk elektros lizd , patikrinkite tampos
suderinamum .

Prieš prad dami naudoti prietais , atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
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Naudojimo instrukcijos
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vanden : jie gali sugesti. Gerai juos nusausinkite.

Smulkinimo peiliukai
Ind ir smulkinimo peiliukus gerai išplaukite vandeniu ir ind plovikliu. Peiliukus suimkite tik už j
plastikin s dalies.
Peiliukus d kite ind . Sud kite produktus, kuriuos norite smulkinti. Atsižvelkite maksimal produkt
kiek , nurodyt 1 Lentel je.
Ant indo užd kite dangtel .
Nenaudodami pernelyg didel s j gos, pritvirtinkite smulkinimo pried prie prietaiso korpuso (Pav.3).
junkite prietais .
Grei io režim rinkit s atsižvelgdami produkt kietum ir kiek .

Niekada nepanardinkite ši pried

Nespauskite prietaiso prie produkt pernelyg smarkiai.
Baig naudotis, pried nuplaukite vandeniu ir ind plovikliu.

PAV. 2

Plakimo šluotel ir minkymo antgalis leis jums lengvai paruošti pyrago ar blyn tešl , omlet ,
majonez ir pan.
Prieš jungdami prietais patikrinkite, ar priedas gerai pritvirtintas prie pagrindo.
Nenaudodami pernelyg didel s j gos, pritvirtinkite pried prie prietaiso korpuso (Pav.2).
kiškite pried ind su produktais. Pasirinkite vidutin greit ir judinkite prietais ratais.
Laikykite j statmenoje pad tyje.
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PAV.1
Nenaudodami pernelyg didel s j gos, pritvirtinkite trynimo pried prie prietaiso korpuso
(Pav.1).
Kištuk junkite elektros lizd .
Kad išvengtum te išsiliejimo ir pasiektum te geriausi rezultat , naudokite gil ind .
Ne junkite prietaiso tuš iame inde: tai darykite tik panardin j produktus.
Padalinkite maisto produktus mažesnius gabal lius. Pasirinkite norim smulkinimo greit
ir smulkinkite produktus prietais švelniai judindami aukštyn ir žemyn.
Nespauskite prietaiso prie produkt pernelyg smarkiai.
Šis priedas skirtas trinti ar maišyti vair minkšt maist : k diki maistel , sriubas,
vaisinius kokteilius, virtas daržoves ir pan.
Baig naudotis, pried nuplaukite šiltu vandeniu ir gerai nusausinkite.

PRIED NAUDOJIMAS

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Plakimo šluotel ir minkymo antgalis

Trintuvas

220 – 240 V AC
50 / 60 Hz
400 W

Kai norite ištraukti kištuk iš lizdo, suimkite už paties kištuko, bet jokiu b du netraukite už jo laido.
Nenaudokite prietaiso tokiomis s lygomis: jei jis akivaizdžiai pažeistas; blogai veikia; buvo nukrit s.
Nem ginkite patys taisyti prietaiso. Pristatykite j autorizuot technin s prieži ros centr .
Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus.
Nenaudokite kit prietais dali .

Veikimo laikas
30 sek.
15 sek.
25 sek.
20 sek.
30 sek.
20 sek.
25 sek.
20 sek.
20 sek.
20 sek.

Kruopš iai išplaukite matavimo ind .
Plakimo pried statykite ind .
Nenaudodami pernelyg didel s j gos, pritvirtinkite plakimo pried prie indo dangtelio
(Pav.4).
ind sud kite produktus. Neviršykite maksimalios produkt kiekio ribos, nurodytos ant
indo.
Korpus pritvirtinkite prie dangtelio.
Kištuk junkite elektros lizd .
Naudokite vidutin greit .
Nenaudokite be pertraukos ilgiau nei 30 sekundži .
Baig naudoti, ištraukite kištuk iš lizdo.

300 g
150 g
300 g
300 g
250 g
300 g
250 g
400 g
6 vnt.
500 ml

Maksimalus kiekis

Stovo dalys:

PRIETAISO STOVO SURINKIMAS

Pastaba: neplaukite joki plastikini prietaiso dali rankomis ar indaplov je.

PRIEŽI RA IR VALYMAS
Niekada nepanardinkite prietaiso korpuso, indo dangtelio, plakimo šluotel s ir minkymo atgalio vanden .
Nuvalykite juos dr gna šluoste ir gerai nusausinkite.
Plaudami trintuv , saugokite jo viršutin dal nuo vandens. Jei ten vis d lto patekt vandens, gerai j
iškratykite ir palikite pried dži ti trynimo dalimi virš .
Plakimo šluotel ir minkymo atgal plaukite šiltu muiluotu vandeniu.
Smulkinimo peiliukus nuplaukite vandeniu ir nusausinkite dr gna šluoste.
Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalv . Kad pašalintum te tokias d mes,
naudokite augalin aliej .

PAV.4

Plakiklis

M sa
Daržov s
Riešutai
S ris
Duona
Svog nai
Sausainiai
Minkšti vaisiai
Kiaušiniai
Brašk s+bananai+pienas

1 Lentel
Produktai

PAV.3

Baig naudotis prietaisu, ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Valydami peiliukus, visuomet suimkite tik už j plastikin s dalies.
Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalv . Kad pašalintum te tokias
d mes, naudokite augalin aliej .
Nuplaukite peiliukus vandeniu ir nušluostykite dr gna šluoste.
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