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PRIETAISO DALYS
Rankena su jungimo / išjungimo mygtuku
Maisto d jimo anga
Gr stuvas
Pjaustymo diskas
Tarkavimo diskas
Smulkinimo / smulkaus tarkavimo diskas

tampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Galia: 400 W

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Naudojant elektrin prietais , b tina laikytis tam tikr atsargumo taisykli .
Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Kad apsisaugotum te nuo elektros iškrovos, niekada nepanardinkite prietaiso ir jo laido vanden ar bet
kok kit skyst .
Prietaiso priedai yra aštr s. B kite atsarg s juos keisdami ir plaudami.
Niekada nestumkite maisto produkt prietais ranka. Tam naudokite special gr stuv .
Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusi j prieži ros.
Prieš valydami, surinkdami / išmontuodami prietaiso dalis ir kai jo nenaudojate, ištraukite kištuk iš lizdo.
Prieš keisdami diskus ar liesdami judan ias dalis, išjunkite prietais .
Jei maitinimo laidas pažeistas, j pakeisti gali tik autorizuoto technin s prieži ros centro darbuotojai.
Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo laidas yra pažeisti.
Kai prietaisas veikia, nelieskite joki judan i dali .
Prietaisas n ra skirtas naudoti asmenims ( skaitant vaikus) su negalia, nebent jie buvo apmokyti juo
naudotis ir informuoti apie galimus pavojus. Priži r kite vaikus, kad jie nežaist su prietaisu.
Prieš išimdami maist iš prietaiso, palaukite, kol variklis ir diskai visiškai nustos suktis.
Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis ir ne junkite tuš io prietaiso.
Nepalikite nuo stalo kaban io maitinimo laido ir saugokite j nuo s ly io su karštais objektais.
Naudokite tik originalius priedus ir prietaiso dalis. Kitokios dalys gali sukelti gaisr , elektros iškrov ar
sužeidimus.
Nenaudokite prietaiso lauke.
Naudokite prietais tik pagal jo paskirt . Nenaudokite dideliems produkt kiekiams malti.
Laikykite laid , ilgas rankoves ar pla ius drabužius atokiau nuo judan i prietaiso dali .
Gamintojas neprisiima atsakomyb s d l žalos, atsiradusios netinkamai naudojant prietais .
Naudojimo instrukcijas laikykite saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje. Perduokite jas kitiems asmenims,
kurie naudosis prietaisu.
Prietais naudokite tik maisto produkt ruošimui.

SVARBIOS PASTABOS

Naudojimo instrukcijos

BH580FS

M SMAL

2 žingsnis
maisto Maisto skyri

statykite prietais .

3 žingsnis
Pasukite maisto skyri
ir jis
užsifiksuos ant prietaiso korpuso.

maisto skyri . B kite atsarg s: metaliniai diskai yra aštr s.

Tarkavimas

Pjaustymas

Diskas

Morkos
S ris
Svog nai
Kop stas
Obuoliai
Morkos

Maisto produktai
500 g
300 g
500 g
800 g
500 g
500 g

Kiekis
30 sek.
30 sek.
40 sek.
40 sek.
20 sek.
1 min.

Laikas

Malimo skyri pritvirtinkite prie prietaiso korpuso. Dešin je rankoje laikydami ranken , o malimo skyri
laikydami 15 kampu, sujunkite abi dalis. Sukite malimo skyri laikrodžio rodykl s kryptimi iki
statmenos pad ties.
Kištuk junkite elektros lizd . Sud kite maisto produktus.
- jie turi lengvai tilpt ang .
- jei norite trump gabaliuk , produktus d kite statmenai, jei ilgesni – vertikaliai.
junkite jungikl ir tolygiai stumkite produktus žemyn su gr stuvu.

1 žingsnis
kiškite norim pried
apdorojimo skyri .

Pasirinkite norim disk ir kiškite j

SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS

PRIEŽI RA

200 g
500 g
500 g
200 g

40 sek.
1 min.
1 min.
40 sek.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Diskai yra labai aštr s. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje ir atsargiai plaukite.
Visos prietaiso dalys, išskyrus jo korpus su varikliu, gali b ti plaunamos indaplov je. Juos plaukite tik
viršutin je indaplov s lentynoje.
Prietaiso gr stuv , diskus ir maisto skyri plaukite iš karto po naudojimo: taip maisto liku iai nepridžius ir
plovimo procesas bus lengvesnis.
Plovimui naudokite kempin l ar šepet l .
Dvi gumin s atramos ant prietaiso kojeli neleis jam jud ti veikimo metu. Jei ant stalo jos palieka d mi ,
nuvalykite atramas dr gna šluoste.

VALYMAS

Rankas ir virtuvinius rankius laikykite atokiau nuo besisukan i prietaiso dali : galimi sužeidimai. Kad
išimtum te produktus iš prietaiso, galite naudoti plastikin mentel , bet tik po to, kai prietaisas buvo
išjungtas.
Venkite s ly io su judan iomis prietaiso dalimis. Niekada negr skite maisto rankomis. Tam naudokite
gr stuv .
Diskai yra aštr s. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Apsaugin sistema nutraukia prietaiso veikim , jei jo dalys yra blogai sumontuotos. Prietais jungus,
variklis nustos veik s po keli sekundži .
Prieš išimdami produktus iš prietaiso, j valydami ir sumontuodami / išmontuodami, visada ištraukite
kištuk iš elektros lizdo.

Smulkinimas

S ris
Morkos
Bulv s
S ris

