MAISTO KOMBAINAS
Modelis: JT-6016H

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Specifikacijos:
Elektros įtampa: 220-240V
Galingumas: 500W
Dažnis: 50Hz
Darbo pradžios laikas: ＜15 sekundžių
Įvertintas laiko intervalas: ＞3 minutės
4 jungiklio padėtys:
“＊”pulsuojantis veikimas
“0” išjungtas
“1” įjungtas/lėta eiga
“2” įjungtas/greita eiga

Svarbūs saugos reikalavimai
Naudojant elektros prietaisus, būtina laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant ir aprašytus žemiau:
1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su prietaiso dalimis.
2. Prieš kišdami prietaiso kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaisui naudoti reikalinga elektros įtampa (220-240V)
sutampa su jūsų namuose esančių elektros lizdų įtampa, kad nesugadintumėte prietaiso.
3. Siekiant apsisaugoti nuo elektros šoko rizikos, nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar į kitą skystį.
Neleiskite prietaiso laidui kabėti nukarusiam nuo stalo ar kito paviršiaus ar liestis prie karštų paviršių.
4. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
5. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, visuomet patikrinkite filtrą. Pastebėję įtrūkimų ar pažeidimų, nenaudokite prietaiso
ir nedelsiant kreipkitės į artimiausią servisą.
6. Nenaudokite sulčiaspaudės ilgiau, nei 40 sekundžių, kai spaudžiate sultis iš labai kietų vaisių ir, išspaudę sulčių,
leiskite prietaisui atvėsti.
7. Siekiant išvengti nelaimingo atsitikimo, pažeistą prietaiso laidą turi pakeisti gamintojas, autorizuoto serviso
darbuotojas ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
8. Jei neketinate naudoti prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
9. Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant ir vaikus), turintys fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba patirties ir
žinių neturintys asmenys, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo prižiūri ir išmokina, kaip reikia naudoti šį prietaisą.
10. Visuomet sandariai uždarykite ir užfiksuokite prietaiso dangtį, prieš įjungdami variklį. Neatidarykite dangtelio
sklendžių, kol prietaisas veikia.
11. Nelieskite judančių prietaiso dalių. Prieš ardydami prietaisą įsitikinkite, kad variklis tikrai nustojo veikęs.
12. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso ant arba arti dujinės ar elektrinės viryklės, nekiškite jo į įkaitintą orkaitę.
13. Nemėginkite perkelti veikiančio prietaiso į kitą vietą ar kur nors nešti.
14. Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros srovės, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, netraukite laido kištuko iš
prietaiso. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį ar tikslams, kuriems jis nėra skirtas naudoti.

Prietaiso dalys

Maisto kombaino paruošimas darbui
Beveik visos prietaiso dalys yra sudėtos į savo vietas. Prieš pradedant naudoti prietaisą pirmą kartą, patariame išmontuoti visas
prietaiso dalis ir visas nuimamas dalis nuplauti šiltu vandeniu, naudojant biologiškai skaidomas, švelnias plovimo priemones.
Tokiu būdu jūs pašalinsite visus nešvarumus ar dulkes, likusias ant prietaiso ar atsiradusias transportavimo metu. Niekada
nemerkite plastmasinės prietaiso dalies, kurioje yra variklis, į vandenį ar į kitą skystį.

Prietaiso dalių montavimas
―SULČIASPAUDĖ
Įspėjimas: sultis geriau spausti lėta eiga, t.y. nustačius prietaiso jungiklį į padėtį
“1”.
1) Būkite įsitikinę, kad švieži vaisiai ar daržovės tilps į tūbelę vaisiams.
2) Ant plastmasinio pagrindo, kuriame yra variklis, dėkite atskiriantį dubenį ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol
tvirtai užfiksuosite. Paimkite sulčiaspaudės filtrą, dėkite jį į vietą ant jungties ir tuomet įdėkite į atskiriamojo dubens vidurį,
spausdami žemyn, kol filtras bus savo vietoje. Pasukite sulčiaspaudės filtrą patikrindami, ar jis sukasi laisvai, už nieko
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nekliūna. Dar kartą patikrinkite, paspausdami filtrą žemyn ir vėl pasukdami jį.
3) Ant atskiriančio dubens tinkamai uždėkite skaidrų dangtelį, prieš tai į jį įdėję tūbelę vaisiams, pasukdami ją prieš
laikrodžio rodyklę ir pastūmę nurodyta kryptimi. Uždėję dangtelį, užfiksuokite jį, uždarydami sklendes. Įkiškite vieną
saugumo blokelį į nurodytą vietą. Keletą kartų patikrinkite, ar saugiai užfiksavote sulčiaspaudės dangtį.
4) Padėkite puodelį sultims (su putų filtru viduje) po sulčių ištekėjimo anga.
5) Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą ir nustatykite jungiklį į padėtį “1”. Prietaisas pradės veikti.
6) Į angą vaisiams ir daržovėms dėkite vaisius ir švelniai stumkite juos grūstuvu. Neišjunkite prietaiso iš karto, kai tik
sudedate visus vaisius ar daržoves į sulčiaspaudę. Bus didesnė nauda, jeigu palauksite nuo 50s. iki 1 min., prieš išjungdami
prietaisą. Nespauskite grūstuvo per stipriai, kadangi nuo to gali nukentėti sulčių kokybė arba užsikimšti filtras.
7) Po kiekvieno naudojimo prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį “0”. Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į prietaiso ertmes, kol jis
veikia. Niekuomet nemėginkite pastumti maisto į angą savo pirštais. Visuomet naudokite grūstuvą. Jei maistas užstringa
vaisių tūbelėje, pastumkite jį grūstuvu. Jei tai nepadeda, išjunkite prietaisą ir išardykite nuimamas prietaiso dalis, kad
galėtumėte ištraukti užstrigusius vaisius.
8) Prašome išvalyti maisto likučius iš atskiriamojo dubens.

―SMULKINTUVAS
1) Prieš dėdami peiliukus, ant peiliukų pagrindo uždėkite sandarinimo žiedą. Tuomet dėkite peiliukus ir tvirtai uždėkite
stiklinį ąsotį.
2) Uždėkite stiklinę talpą ant pagrindo ir pasukite ją 300 laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užfiksuosite.
3) Dėkite maistą į stiklinį ąsotį ir uždenkite dangteliu.
4) Smulkintuvu negalima smulkinti maisto, kuri yra karštesnis, nei 80°C.
5) Maišydami maistą, nenaudokite prietaiso be vandens.
6) Kai maišote maistą su skysčiu, neviršykite maksimalios ąsočio talpos (1,25L), kad nepritaškytumėte. Po kiekvieno
naudojimo įsitikinkite, kad prietaiso jungiklį nustatėte į poziciją “0”.
7) Prietaisą ardykite, nuimdami dalis priešinga eilės tvarka, nei tai darėte montuodami. Rekomenduojame išardyti stiklinį
ąsotį, jei jis bus dedamas ant pagrindinės bazės.

―SAUSO MAISTO SMULKINTUVAS
1) Nuimkite sauso maisto smulkintuvo puodelį nuo pagrindo. Būkite labai atsargūs, nes peiliukai yra labai aštrūs.
2) Berkite į puodelį maistą (pvz. ryžius, migdolus, pupeles ir pan.). Neberkite per daug, nes tai nėra gerai. Tuomet sandariai
uždarykite puodelį ir pagrindą.
3) Dėkite sauso maisto smulkintuvą ant prietaiso pagrindo ir pasukite jį 300 laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užfiksuosite.
4) Tuomet pasirinkite prietaiso veikimo greitį, kurio pageidaujate.
5) Baigę smulkinti, išjunkite prietaisą ir atidarykite smulkintuvą, kad išimtumėte susmulkintą maistą.

―MĖSOS SMULKINTUVAS
Dėmesio: mėsą geriausiai smulkinti lėta eiga, t.y. nustačius prietaiso jungiklį į
padėtį “1”.
1) Dėkite mėsos smulkinimo peiliuką į smulkintuvo, pjaustyklės ir mėsos kapoklės pagrindą.
2) Sudėkite mėsos gabalėlius (mėsa turi būti supjaustyta mažais, apie 10mm storio gabalėliais ir be kaulų) į smulkinimo talpą
ir uždenkite mėsos smulkintuvo dangtelį, užfiksuodami jį pasukant laikrodžio rodyklės kryptimi. Įsitikinkite, kad dangtelis
yra tvirtai užfiksuotas.
3) Tuomet dėkite smulkintuvą, pjaustyklę ir mėsos kapoklę ant prietaiso pagrindo ir pasukite ją laikrodžio rodyklės kryptimi,
kol užfiksuosite. Įjunkite prietaisą ir pradėkite darbą. Kiekvienas mėsos smulkinimo periodas neturi viršyti 1 min.
Smulkinimo metu nemėginkite atidengti dangtelio ir nekiškite rankų į talpą, nes tai yra labai pavojinga.
4) Kai baigiate smulkinti mėsą, išjunkite prietaisą, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo, atidarykite dangtelį, pasukdami jį
prieš laikrodžio rodyklę ir atsargiai išimkite peiliukus, nes jie yra itin aštrūs. Tuomet galite išimti sukapotą faršą.

―SMULKINTUVAS IR PJAUSTYKLĖ
Dėmesio: geriausiai naudoti šį priedą lėta eiga, t.y. nustačius prietaiso jungiklį į
padėtį “1”.
1) Į smulkintuvo, pjaustyklės ir mėsos kapoklės pagrindą dėkite smulkinimo ir pjaustymo peiliuką.
2) Uždenkite smulkintuvo ir pjaustyklės dangtelį ir dėkite jį ant prietaiso pagrindo, pasukdami laikrodžio rodyklės
kryptimi ir užfiksuodami. Įsitikinkite, kad tvirtai užfiksavote smulkintuvą.
3) Dėkite maistą, kurį ruošiatės smulkinti ar pjaustyti, į tūbelę maistui ir pastumkite grūstuvu. Įjunkite prietaisą, kad jis
pradėtų veikti, ir pamatysite į indą krentantį susmulkintą maistą.
4) Kai maisto produktai bus tinkamai susmulkinti, išjunkite prietaisą. Kai variklis visiškai nustos veikęs, atidenkite
smulkintuvo dangtelį.
5) Atkreipkite dėmesį: maisto smulkinimo ir pjaustymo peiliukas gali būti naudojamas dviem būdais: viena pusė
smulkina maistą, kita – pjausto. Galite pasirinkti, kuria puse dėti peiliuką.
3

Valymas ir priežiūra
1) Po naudojimo, išvalykite prietaisą ir visas jo dalis.
2) Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
3) Visas prietaiso dalis, išskyrus pagrindą, kuriame yra variklis, galima plauti muiluotu vandeniu. Prietaisui valyti
nenaudokite šveitiklių, šepečių ar alkoholio turinčių priemonių. Valykite prietaisą minkšta, drėgna šluoste.
4) Maisto kombainas gali būti džiovinamas tik natūraliai!
5) Pastaba: pasirūpinkite ir būkite atsargūs, imdami peiliukus, nes jie yra labai aštrūs!

Draugiškas patarimas
Dėl stipraus dažomojo karotinoidų poveikio, kurių yra daugelyje daržovių, o ypač daug – morkose, rekomenduojame valant
prietaisą pasinaudoti žemiau aprašytais patarimais:
1) Į šiltą vandenį įpilti biologiškai skaidaus ploviklio ir įmerkti prietaiso dalis.
2) Plauti prietaiso dalis vandens ir acto tirpalu, paruoštu santykiu 1:1.
3) Į šiltą vandenį įberti pusę nedidelio pakelio sodos ir pamerkti prietaiso dalis.
4) Įpilti 1/4 puodelio balinimo priemonės į pilną praustuvę vandens ir pamerkti prietaiso dalis.
5) Prietaiso valymui niekada nenaudokite stiprių buitinių valiklių, amoniako ar šiurkščių šveitimo priemonių.
6) Balinimo priemonė padeda pašalinti kai kurias vaisių ir daržovių dėmes. Vis dėl to, jei jūs nenorite naudoti balinimo
priemonių, stenkitės išplauti prietaiso dalis kuo greičiau, vos tik baigiate naudoti prietaisą ir rinkitės kitą valymo būdą
iš pateiktų patarimų.

Pasirūpinkime aplinka!
Šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prietaisą reikia pašalinti pristatant jį į centrinį elektros ir
elektronikos prietaisų surinkimo ir perdirbimo punktą.
Šiukšliadėžės simboliu, esančiu ant prietaiso, naudojimosi instrukcijoje ir ant pakuotės, siekiama atkreipti jūsų dėmesį į šį
faktą.
Šis prietaisas yra pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Perdirbdami panaudotus buitinius prietaisus, jūs prisidedate
prie aplinkosaugos.

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