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PRIETAISO APRAŠYMAS
Kilputė pakabinimui
Turbo mygtukas
Vidutinio greičio mygtukas
Korpusas
Indo rankena
Matavimo indas (1000 ml)
Neslystantis guminis dugnas
Metalinis trintuvas
Indo dangtelis
Plakimo šluotelės ir tešlos minkymo antgalio pagrindas
Tešlos minkymo antgalis
Plakimo šluotelė
Smulkinimo peiliukai
Plakiklis

Dėmesio: nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau kaip 30 sekundžių.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

•
•
•
•
•
•

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Prietaisas skirtas naudojimui namuose ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms.
Prižiūrėkite vaikus, vyresnius ir neįgalius asmenis, kai jie naudojasi prietaisu.
Kištuką iš elektros lizdo ištraukite visuomet, kai baigėte naudotis prietaisu, prieš valydami jį ir prieš
pritvirtindami priedus.
Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvinių priemonių ar chemikalų.
Prietaisą laikykite toliau nuo karščio šaltinių (viryklių, orkaičių, radiatorių).
Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
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• Prietaiso įtampa yra 220 – 240 V. Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite įtampos
suderinamumą.
• Kai norite ištraukti kištuką iš lizdo, suimkite už paties kištuko, bet jokiu būdu netraukite už jo laido.
• Nenaudokite prietaiso tokiomis sąlygomis: jei jis akivaizdžiai pažeistas; blogai veikia; buvo nukritęs.
Nemėginkite patys taisyti prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus.
• Nenaudokite kitų prietaisų dalių.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
220 – 240 V A.C.
50 Hz
400 W
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Trintuvas
PAV.1
• Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite trynimo priedą prie prietaiso korpuso
(Pav.1).
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Kad išvengtumėte išsiliejimo ir pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite gilų indą.
• Neįjunkite prietaiso tuščiame inde: tai darykite tik panardinę jį į produktus.
• Pasirinkite norimą smulkinimo greitį ir smulkinkite produktus prietaisą švelniai judindami
aukštyn ir žemyn.
• Nespauskite prietaiso prie produktų pernelyg smarkiai.
• Šis priedas skirtas trinti ar maišyti įvairų minkštą maistą: kūdikių maistelį, sriubas,
vaisinius kokteilius, virtas daržoves ir pan.
• Baigę naudotis, priedą nuplaukite šiltu vandeniu ir gerai nusausinkite.
Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis
• Plakimo šluotelė ir minkymo antgalis leis jums lengvai paruošti pyrago ar
blynų tešlą, omletą, majonezą ir pan.
• Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar priedas gerai pritvirtintas prie
pagrindo.
• Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite priedą prie prietaiso
korpuso (Pav.2).
• Įkiškite priedą į indą su produktais. Pasirinkite vidutinį greitį ir judinkite
prietaisą ratais. Laikykite jį statmenoje padėtyje.
PAV. 2
• Nespauskite prietaiso prie produktų pernelyg smarkiai.
• Baigę naudotis, priedą nuplaukite vandeniu ir indų plovikliu.
Niekada nepanardinkite šių priedų į vandenį: jie gali sugesti. Gerai juos
nusausinkite.
Smulkinimo peiliukai
• Indą ir smulkinimo peiliukis gerai išplaukite vandeniu ir indų plovikliu. Peiliukus suimkite tik už jų
plastikinės dalies.
• Peiliukus įdėkite į indą. Sudėkite produktus, kuriuos norite smulkinti. Atsižvelkite į maksimalų produktų
kiekį, nurodytą 1 Lentelėje.
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• Ant indo uždėkite dangtelį.
• Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite smulkinimo priedą prie prietaiso
korpuso (Pav.3).
• Įjunkite prietaisą.
• Greičio režimą rinkitės atsižvelgdami į produktų kietumą ir kiekį.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Valydami peiliukus, visuomet suimkite tik už jų plastikinės dalies.
• Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalvą. Kad pašalintumėte tokias
dėmes, naudokite augalinį aliejų.
• Nuplaukite peiliukus vandeniu ir nušluostykite drėgna šluoste.
PAV.3
1 Lentelė
Produktai
Mėsa
Daržovės
Riešutai
Sūris
Duona
Svogūnai
Sausainiai
Minkšti vaisiai
Kiaušiniai
Braškės+bananai+pienas
Ledas

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

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

Plakiklis
• Kruopščiai išplaukite matavimo indą.
• Plakimo priedą įstatykite į indą.
• Nenaudodami pernelyg didelės jėgos, pritvirtinkite plakimo priedą prie indo dangtelio
(Pav.4).
• Į indą sudėkite produktus. Neviršykite maksimalios produktų kiekio ribos, nurodytos ant
indo.
• Korpusą pritvirtinkite prie dangtelio.
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Naudokite vidutinį greitį.
• Nenaudokite be pertraukos ilgiau nei 30 sekundžių.
• Baigę naudoti, ištraukite kištuką iš lizdo.
PAV.4

•
•
•
•
•

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Niekada nepanardinkite prietaiso korpuso, indo dangtelio, plakimo šluotelės ir minkymo atgalio į vandenį.
Nuvalykite juos drėgna šluoste ir gerai nusausinkite.
Plaudami trintuvą, saugokite jo viršutinę dalį nuo vandens. Jei ten vis dėlto patektų vandens, gerai jį
iškratykite ir palikite priedą džiūti trynimo dalimi į viršų.
Plakimo šluotelę ir minkymo atgalį plaukite šiltu muiluotu vandeniu.
Smulkinimo peiliukus nuplaukite vandeniu ir nusausinkite drėgna šluoste.
Kai smulkinami spalvoti produktai, plastikas gali pakeisti spalvą. Kad pašalintumėte tokias dėmes,
naudokite augalinį aliejų.
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Pastaba: neplaukite jokių plastikinių prietaiso dalių rankomis ar indaplovėje.
TARNAVIMO LAIKUI PASIBAIGUS
Kadangi prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų, pagal elektros ir elektronikos įrangos atliekų
tvarkymo (WEEE) direktyvą jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite prietaisą į
elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo aikštelę.
PRIETAISO STOVO SURINKIMAS
Stovo dalys:

Laikiklis
•
•
•
•
•
•
•

Stovas

Kad pritvirtintumėte laikiklį prie sienos, naudokite komplekte esančius savisriegius ir varžtus.
Pridėkite laikiklį prie sienos ir pieštuku pažymėkite tris skylutes (Pav.1).
Ant sienos išgręžkite skylutę.
Plaktuku pritvirtinkite varžtus prie sienos jų nepažeisdami.
Įstatykite savisriegius ir pritvirtinkite atsuktuvu palikdami juos dar šiek tiek laisvus.
Ant savisriegių pakabinkite laikiklį ir priveržkite juos atsuktuvu, bet nepažeiskite stovo.
Kaip parodyta Pav. 3, tris spaustukus pritvirtinkite ant laikiklio (Pav. 2).

PAV.1

PAV. 2

PAV. 3

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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