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Jus sveikina BODUM®
BODUM® sveikina Jus įsigijus elektrinį maisto smulkintuvą BISTRO. Prieš pradėdami naudoti smulkintuvą, atidžiai perskaitykite šį
naudotojo vadovą.

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugos taisyklių:
•
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Nesilaikydami instrukcijų ir saugumo
perspėjimų, rizikuojate susižeisti.
•
Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir
kreipkitės į pardavėją.
•
Laikykite pakuotę sudarančias medžiagas (plastikinius maišelius, kartoną ir kt.) vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie
neuždustų ir nesusižeistų.
•
Šis maisto smulkintuvas skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo atvirame ore.
•
Nelaikykite prietaiso ant ar netoli įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės. Nedėkite jo į įkaitusią orkaitę.
•
Šis prietaisas naudotinas tik pagal nurodytą paskirtį. Gamintojas neatsako už padarytą žalą, jei gedimai ar sužeidimai
įvyksta prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal paskirtį.
•
Neleiskite su prietaisu žaisti vaikams.
Nepalikite prietaiso be priežiūros, jeigu prietaisą naudoja vaikai ar žmonės, kuriems trūksta reikalingų įgūdžių ir patirties,
•
arba jeigu prietaisas naudojamas greta mažų vaikų.
•
Maži vaikai ir sutrikusių gebėjimų asmenys prietaisu naudotis gali tik atidžiai prižiūrimi už juos atsakingo asmens, kuris
užtikrins, kad prietaisu būtų naudojamasi saugiai.
•
Nelieskite prietaiso šlapiomis ar sudrėkusiomis rankomis. Šlapiomis rankomis nelieskite prietaiso laido ar kištuko.
•
Nenaudokite kitokių nei gamintojo rekomenduojamų priedų ir galvučių. Gali nukrėsti elektra, rizikuojate susižeisti ar
sukelti gaisrą.
•
Nebandykite jėga spausdami mygtukus išlaikyti juos paspaustus (ON padėtyje). Nekeiskite ir nemodifikuokite mygtukų,
kad jie išliktų užfiksuoti ON padėtyje. Taip keliate grėsmę savo sveikatai ir galite sugadinti prietaisą.
•
Nemerkite prietaiso variklio į vandenį: nepamirškite, kad tai elektrinis prietaisas.
•
Valykite prietaiso išorę, naudodami tik drėgną skudurėlį.
•
Norėdami baigti darbą prietaisu, atleiskite variklio įjungimo mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš sieninės rozetės.
•
Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš sieninės rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.
•
Nepalikite prietaiso laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto. Neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių.
•
Nelaikykite laido greta įkaitusių paviršių, pavyzdžiui, viryklės.
•
Naudodami smulkintuvą, nekiškite į dubenėlį rankų ir nedėkite į jį įrankių – rizikuojate smarkiai susižeisti arba sugadinti
prietaisą. Galite naudoti tešlos grandiklį, bet tik tuomet, kai neįjungtas variklis.
•
Kai smulkintuvo nebenaudojate, taip pat kai norite jį išvalyti ar nuimti/pridėti detales, ištraukite prietaiso kištuką iš
rozetės.
•
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei pastebėjote gedimą arba jei prietaisas pradėjo prastai veikti.
Nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai prietaisą apžiūrėtų, pataisytų ar
pakeistų.
•
Niekada nemėginkite patys pakeisti prietaiso laido – tam būtina speciali įranga. Leiskite prietaiso laidą taisyti ar pakeisti
gamintojo įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad tai būtų atlikta saugiai.
•
Niekada nemerkite prietaiso laido, variklio ar kištuko į vandenį ar kitą skystį, kad nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų
elektra ir nesusižeistumėte.
•
Kai valote prietaisą, jis turėtų būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
•
Nelieskite besisukančių prietaiso dalių.
•
Kai maišote skysčius, ypač įkaitusius, naudokite aukštą maišymo dubenį arba pilkite mažesnį skysčių kiekį, kad jie
neišsitaškytų.
•
Atokiau nuo besisukančių prietaiso dalių laikykite kitus virtuvinius indus ir prietaisus, saugokite plaukus ir pirštus, kad
nesusižeistumėte ir neapgadintumėte prietaiso.
•
Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs, todėl elkitės su jais atsargiai.
•
Prieš liesdami įjungus besisukančias prietaiso dalis ir keisdami prietaiso priedus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš
rozetės.
•
Netinkamai naudodami prietaisą, rizikuojate susižeisti. Būkite atidūs, kai prietaisą valote, išpilate iš dubens apdorotus
maisto produktus ir liečiatės prie aštrių pjaustymo ašmenų.
•
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistos galvutės ar priedai. Kaskart prieš naudodami ir baigę naudoti prietaisą, apžiūrėkite, ar
prietaisas nepažeistas.
•
Būkite atidūs, naudodami priedus ir galvutes. Niekada nemėginkite prijungti ir/ar nuimti priedų plikomis rankomis. Galite
susižeisti į aštrius ašmenis.

Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas.
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Naudojimo nurodymai
Padėkite prietaisą ant stabilaus horizontalaus paviršiaus, neįkaitusio ir esančio atokiau nuo karštį skleidžiančių prietaisų.
Naudojamas paviršius turėtų būti sausas. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įsitikinkite, kad etiketėje nurodyta prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės
įtampa. Junkite prietaisą tik į tinkamai įžemintą bent 6 A sieninę rozetę. (Naudokite liekamosios srovės įtaisą (RCD) išsamesnės informacijos kreipkitės į patyrusį specialistą.) Svarbu, kad maitinimo lizdas būtų nesunkiai pasiekiamas gedimo
ar kitu nenumatytu atveju. Gamintojas už gedimus ar kitą žalą, padarytą dėl neįžeminimo ar prasto įžeminimo, neatsako.
Jei prietaiso kištukas nesuderinamas su naudojama rozete, leiskite jį pakeisti patyrusiam specialistui.

Smulkintuvo dalys
1 Variklio korpusas
2 Smulkintuvo kojelė
3 Smulkintuvo galvutė
4 Mažo greičio parinkties mygtukas
5 Didelio greičio parinkties mygtukas
6 Maitinimo laidas
7 Daugiafunkciniai ašmenys
8 Maišymo galvutė
9 Plakimo galvutė
10 Maišymo indelis su dangteliu
11 Priedų nuėmimo įrankis

Patarimai
Maitinimo laidas
- Naudojant ilginamąjį laidą, svarbu nepalikti prietaiso neprižiūrimo.
- Jei prijungtas ilgintuvas, ilgintuvo naudojama įtampa turėtų bent jau sutapti su įtampa, naudojama prietaiso. Jei prietaisas
įžemintas, ilginamasis laidas turėtų būti trigyslis įžemintas kabelis. Nepalikite į ilgintuvą įjungto prietaiso laido kyboti ant
stalo ar spintelės krašto, kad jo patraukę negalėtų numesti vaikai ir kad ant jo nebūtų galima užkliūti.

Prieš pradedant naudoti maisto smulkintuvą
Prieš pirmą kartą naudodami maisto smulkintuvą ir jo priedus, gerai juos išvalykite. Naudodami švarų, drėgną skudurėlį, nuvalykite
variklio korpusą, smulkintuvo kojelę ir smulkintuvo galvutę. Perplaukite priedus, maišymo indelį ir jo dangtelį karštame vandenyje.
Galite naudoti indų ploviklį, bet ne ėdžius valiklius. Nemerkite prietaiso variklio į vandenį.

Kaip naudoti maisto smulkintuvą
1.
2.

Įkiškite prietaiso kištuką į sieninę rozetę.
Jei naudojate maišymo indelį, neperženkite maksimalios leidžiamos jo pripildymo ribos. Įstatykite smulkintuvą į
apdorojamų produktų masę. Nemerkite į ją variklio korpuso detalių, tik smulkintuvo kojelę (jei reikia, iki pat viršaus).
3. Paspauskite vieną iš dviejų greičio mygtukų, kad įjungtumėte variklį.
4. Norėdami pertraukti darbą, nustokite spaudę mygtuką ir tik tada ištraukite smulkintuvą iš mišinio.
5. Baigę naudoti, iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
6. Norėdami pakeisti naudojamus priedus ar juos išvalyti, juos išimkite lengvai trūktelėdami. Įstatykite tam skirtą įrankį (11)
po naudojamu priedu (7, 8 arba 9) ir pakeldami nuimkite, prilaikydami išimamą detalę nykščiu, kad naudojamas priedas
neišlėktų. Įstatykite priedus taip, kad jie būtų vienoje linijoje su kojele. Įsitikinkite, kad kojelės varantysis velenas su
pasirinkta detale sujungiamas pagal pažymėtas įrantas. Jūsų saugumui rekomenduojame visuomet, prieš keičiant
naudojamus priedus, pirmiausia išjungti kištuką iš sieninės rozetės.
DĖMESIO! Nenaudokite smulkintuvo ilgiau nei vieną minutę iš eilės, kad neperkaistų variklis. Prieš vėl naudodami
smulkintuvą, padarykite vienos minutės pertraukėlę.

Naudojimo patarimai
-

Naudokite daugiafunkcinius ašmenis, kad pertrintumėte vaisius, daržoves, žuvį ir mėsą.
Naudokite maišymo galvutę, ruošdami majonezą, padažus ir bulvių košę.
Naudokite plakimo galvutę grietinėlei ir baltymams išplakti.
Jei naudojate maišymo indelį, neperženkite maksimalios leidžiamos jo pripildymo ribos. Kai laikote indelį su produktais
šaldytuve, nepamirškite uždengti jo dangteliu.
Kad liktumėte patenkinti maišymo ir plakimo rezultatais, pirmiausia supjaustykite ingredientus kubeliais.
Kad produktai neišsitaškytų, pirmiausia įstatykite kojelę į indelį ir tik tada įjunkite smulkintuvo variklį. Prieš ištraukdami
smulkintuvą iš mišinio, pirmiausia nustokite spaudę greičio mygtuką.
Jei smulkinate produktus keptuvėje, pastatytoje ant viryklės, nuimkite keptuvę nuo kaitvietės, kad smulkintuvas
neperkaistų.
Kai naudojate smulkintuvą, laikykite jį nežymiai pasukę į šoną ir atsargiai judinkite jį pirmyn ir atgal. Per jėgą negrūskite
smulkintuvo į maišomą masę.
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-

Kad maišomi ingredientai neišbėgtų, palikite indelyje pakankamai vietos mišinio išsiplėtimui.
Jei nebenaudojate smulkintuvo, nepalikite jo įdėto į ant viryklės pastatytą kaistančią keptuvę.
Prieš naudodami smulkintuvą, išimkite iš mišinio kietus daiktus, tokius kaip vaisių kauliukai, kad neapgadintumėte
prietaiso priedų.
Nenaudokite prietaiso kavos pupelių ar kietų prieskoninių produktų, pvz. muskato riešutų, smulkinimui.

Kiekiai ir apdorojimo laikas
Ingredientai
Vaisiai ir daržovės*
Kūdikių maistas / sriubos / kokteiliai*
Majonezas
Bulvių košė*
Kiaušinių baltymai
Grietinėlė
* virti ar kubeliais susmulkinti produktai

Kiekis (g)
100–200
100–400
100–300
100–300
50–100
50–100

Laikas (sekundės)
60
60
50
60
50
50

Priedas
Daugiafunkciniai ašmenys
Daugiafunkciniai ašmenys / maišymo ašmenys
Maišymo ašmenys
Maišymo ašmenys
Plakimo ašmenys
Plakimo ašmenys

Valymas
1.
2.
3.

4.

Prieš valydami smulkintuvą ar jo priedus, ištraukite prietaiso kištuką iš sieninio lizdo.
Plaukite smulkintuvo kojelę, galvutę, priedus, indelį ir dangtelį karštu vandeniu. Nemerkite variklio korpuso į vandenį.
Norėdami išvalyti variklio korpusą, nuvalykite jį drėgna šluoste. Galite naudoti indų ploviklį, bet ne ėdžius valiklius.
Norėdami išvalyti naudojamus priedus, išimkite juos trūktelėdami. Įstatykite tam skirtą įrankį (11) po naudojamu priedu (7,
8 arba 9) ir pakeldami nuimkite, prilaikydami šias detales nykščiu, kad naudojamas priedas neišlėktų. Įstatykite priedus
taip, kad jie būtų vienoje linijoje su kojele. Įsitikinkite, kad kojelės varantysis velenas su pasirinkta detale sujungiamas
pagal pažymėtas įrantas.
Laidą valykite šiltu, drėgnu skudurėliu. Laido taisymą ir priežiūrą patikėkite autorizuoto klientų aptarnavimo centro
atstovams.

Techniniai duomenys
Nominali įtampa
Nominali išeiga
Atitinka standartus

220–240V~ 50/60Hz
200 vatų
GS, CE, ETL, CETL

Tinkamas prietaiso išmetimas
Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
Kad nebūtų teršiama aplinka ir pakenkiama žmonių sveikatai, prietaisą sudarančios medžiagos turi būti
perdirbamos. Panaudotą prietaisą išmeskite tam skirtuose buitinės technikos surinkimo punktuose. Norėdami
daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos
agentą.

Garantijos sąlygos
BODUM® produktai pagaminti naudojant aukštos kokybės ir itin patvarias medžiagas. Jei vis dėlto reikėtų pakeisti kurią nors
prietaiso detalę, kreipkitės į prekybos agentą ar BODUM® produkcijos platintoją Jūsų šalyje. Apsilankykite mūsų tinklalapyje
www.bodum.com.
Garantija. BODUM® garantija BISTRO maisto smulkintuvui suteikiama gedimams, įvykusiems dėl su gamyba ar dizainu susijusių
trikdžių. Prietaiso taisymas atliekamas nemokamai, jei įvykdomos visos garantijos sąlygos.
Garantijos sąlygos. Perkant gaminį, pardavėjas užpildo prietaiso garantinį lapelį. Garantija negalioja, jei gedimas įvyksta netinkamai,
ne pagal taisykles naudojant prietaisą, netinkamai ar nepakankamai prižiūrint ir taisant prietaisą arba prietaisą taisant kitiems nei
įgalioti asmenys. Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas nusidėvi įprastai naudojant.

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