Naudojimosi instrukcija
Virtuvės kombainas (buitinėms reikmėms)

Modelio Nr.

MK-F500
Reset

Dėkojame, kad pirkote šį „Panasonic“ produktą.
• Šis produktas skirtas tik buitinėms reikmėms.
• Atidžiai perskaitykite instrukcijas tam, kad galėtumėte saugiai ir teisingai naudotis šiuo produktu.
• Prieš naudojantis šiuo produktu ypatingą dėmesį atkreipkite į skyrelį “ATSARGUMO PRIEMONĖS” (Puslapis LT3-LT5).
• Išsaugokite šią naudojimosi instrukciją ateičiai.
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Tam, kad vartotojas išvengtų nelaimingų atsitikimų, susižalojimų, kitų žmonių sužalojimų
ir nuosavybės apgadinimo, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
■ Ši nuoroda reiškia apgadinimo laipsnį dėl neteisingo naudojimosi.

DĖMESIO!
ATSARGIAI!

Lietuvių

ATSARGUMO PRIEMONĖS (Būtinai perskaitykite šias instrukcijas)

Įspėja apie rimtą ar mirtiną susižalojimą.
Nurodo susižalojimo arba nuosavybės
apgadinimo pavojų.

■ Šie simboliai klasifikuojami ir paaiškinami taip.
Šis simbolis reiškia draudimą.

Šis simbolis reiškia reikalavimą,
kurio būtina laikytis.

DĖMESIO!

● Neapgadinkite maitinimo laido arba kištuko.

(Dėl to galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą, trumpą jungimą.)
● Nesinaudokite prietaisu, jei apgadintas jo maitinimo laidas,
kištukas netinkamai jungiasi prie lizdo.
(Dėl to galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą, trumpą jungimą.)
 Jei maitinimo laidas apgadintas, jį turi keisti gamintojo, techninio aptarnavimo
centro arba atitinkamos kvalifikacijos specialistas tam, kad būtų išvengta
pavojaus.
● Nepajunginėkite ir neišjunginėkite drėgnomis rankomis.
(Dėl to galite nusikrėsti elektra.)
● Neviršykite maitinimo lizdo įtampos arba naudokite tokią srovę,
kuri nurodyta ant prietaiso.
(Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą.)
• Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa yra tokia pati, kaip ir prietaiso
maitinimo įtampa.
• Jei jungsite kitus prietaisus į tą patį lizdą, gali perkaisti kištukai.
● Nemerkite variklio korpuso į vandenį, saugokite, kad ant jo
nepatektų vandens.
(Dėl to galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą, trumpą jungimą.)
● Neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite šio prietaiso.
(Tai gali sukelti gaisrą, galite nusikrėsti elektra arba susižaloti.)
 Susisiekite su savo techninio aptarnavimo centru dėl remonto.
● Nekiškite jokių metalinių objektų į ventiliacines ar kitas ertmes.
(Dėl to galite nusikrėsti elektra arba apgadinti prietaisą.)
• Ypač tokių metalinių daiktų, kaip smeigtukai ar vielutės.
● Nekeiskite jokių šio prietaiso dalių neoriginaliomis atsarginėmis dalimis.
(Dėl to galite susižaloti, nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą.)
● Nenuiminėkite dangčio, kai prietaisas tebeveikia.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Valymui nenaudokite karšto vandens (virš 60 °C) arba liepsnos
prietaisui džiovinti.
(Dėl to galite nusideginti arba apgadinti prietaisą.)

LT3

100_160419_MK-F500_Second_EU(UZ50G155).indb

3

2016/04/19

16:58:34

DĖMESIO!
● Nedėkite karštų maisto produktų (virš 60 °C) į indą arba maišymo talpą.
(Dėl to galite susižaloti arba apgadinti prietaisą.)

● Nesinaudokite prietaisu be plaktuvo dangčio arba neteisingai uždėję

maišytuvo indą.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Nedėkite savo pirštų arba įrankių, tokių, kaip šaukštas, šakutė ir pan. į
indą arba maišytuvo talpą veikimo metu.
(Dėl to galite susižaloti, nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą dėl trumpo jungimo.)
● Nestumkite apsauginio kištuko arba apsauginės svirtelės su bet kokiu
instrumentu, lazdą ir pan., nes prietaisas gali būti įjungtas.
(Dėl to galite susižaloti.)

● Draudžiama leisti vaikams naudotis šiuo prietaisu.

Laikykite šį prietaisą ir jo maitinimo lizdą vaikams nepasiekiamoje vietoj.
Šiuo prietaisu leidžiama naudotis asmenims su fizine, sensorine arba
protine negalia ar nepakankamomis žiniomis ir patirtimi dėl naudojimosi
tokiais prietaisais su sąlyga, kad tokio naudojimosi metu visada bus
prižiūrintis asmuo, kuris duos reikiamus nurodymus ir kuris atsako bei
supranta susijusius pavojus.
Draudžiama leisti vaikams žaisti šiuo prietaisu.
(Dėl to galite apsideginti, susižaloti, nusikrėsti elektra.)
● Kištuką įstatykite tvirtai.
(Priešingu atveju galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą, nes netvirtai
įkištas kištukas gali kaisti.)
● Kištuką valykite reguliariai.
(Nešvarus kištukas gali sukelti nepakankamą izoliaciją dėl drėgmės ir gali
sukelti gaisrą.)
● Jei atsirastų neįprastas veikimas arba sulūžimas, nedelsiant
sustabdykite prietaiso veikimą ir išjunkite jį iš lizdo.
(Tai gali sukelti dūmus, gaisrą ar nusikrėtimą elektra.)
pvz., neįprasto veikimo metu arba sugedus.
• Kištukas ir laidas tampa neįprastai karšti.
• Laidas apgadintas arba buvo dingusi elektra.
• Variklio korpusas deformuotas arba neįprastai karštas.
 Išjunkite prietaisą nedelsiant ir susisiekite su techninio aptarnavimo
centru dėl patarimo arba remonto.
● Išjungiant kištuką iš maitinimo lizdo niekada netraukite už maitinimo
laido.
(Priešingu atveju galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą, gali įvykti
trumpas jungimas.)
● Būkite atsargūs, kada karštas skystis pilamas į indą arba maišytuvo
talpą, nes jis gali taškytis dėl staigaus garavimo.
(Galite nusideginti.)

LT4
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Lietuvių

ATSARGIAI!
● Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

(Galite sukelti gaisrą, apsideginti.)
• Palikdami prietaisą be priežiūros, išjunkite maitinimą.
● Nesinaudokite šiuo prietaisu šiose vietose:
• Ant bet kokio nelygaus paviršiaus, ant karščiui neatsparaus kilimo
arba staltiesės ir t.t.
(Tai gali sukelti gaisrą arba sužaloti.)
• Tose vietose, kur yra pavojus, kad ant prietaiso gali užtikšti vandens,
arba netoli karščio šaltinio.
(Galite nusikrėsti elektra arba gali pratekėti elektros srovė.)
● Neapdorokite maisto daugiau, nei nurodytas maksimalus kiekius ant
kiekvieno indelio atitinkamai. Laikykitės rekomenduojamų sudėtinių
medžiagų kiekių apdorojimui.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Nelaikykite prietaiso įjungto ilgą laiką. Rekomenduojama leisti
prietaisui pailsėti po naudojimosi ilgą laiką.
(Tai gali nudeginti.)
Funkcija
Virtuvės kombainas
Plaktuvas
Sauso malimo malūnėlis

Veikimo laikas Pertraukos laikas
(minutėmis)
(minutėmis)
2
2
1

4
2
2

* Su išimtimi dėl nurodytų „Maisto produktų preparatų“ šioje naudojimosi
instrukcijoje.
● Visada atjunkite prietaiso maitinimą, jei jį ketinate palikti be priežiūros,
arba prieš surenkant, išardant ar valant.
(Priešingu atveju galite nusikrėsti elektra, sukelti gaisrą, gali pratekėti
elektros srovė.)
● Išimkite indą, plakimo talpą ir malūnėlio talpą prieš iškeldami variklio
korpusą nuo peiliuko.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Išjunkite prietaisą ir atjunkite jo maitinimą prieš valydami priedus ar
artėdami prie dalių, kurios veikimo metu juda.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Nešdami prietaisą įsitikinkite, kad variklio korpusą laikote abejomis
rankomis. Neneškite laikydami tik už indo ar maišytuvo talpos arba
malūnėlio talpos.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Jei maišytuvo peiliuko antgalis užsikirstų, visada išjunkite maišytuvą,
atjunkite iš lizdo. Nekiškite piršto į maišymo indą. Naudokite guminę
mentelę norėdami išimti maisto produktus, kurie blokuoja maišytuvo
peiliuko antgalį.
(Dėl to galite susižaloti.)
● Dirbant su aštriais peiliukų antgaliais reikia būti atsargiais, ypač
ištuštinant indą arba maišytuvo talpą ir valant. (pvz., peiliuko antgalį,
raikymo peiliukus ir t.t.)
(Dėl to galite susižaloti.)
LT5
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SVARBI INFORMACIJA

● Nedėkite prietaiso į šias vietas.

• Į vietas, kur prietaisas būna tiesioginėje drėgmėje, aukštoje temperatūroje arba
tiesioginiuose saulės spinduliuose.
(Tai gali sukelti gedimą.)
• Bet kokia aukšta ar žema temperatūra, tokie, kaip šaldytuvas, šaldiklis, mikrobangų
krosnelė, orkaitė.
(Tai gali sukelti gedimą arba lūžimą.)
● Neapdorokite kietų maisto produktų (pvz., kietos mėsos, mėsos su kaulais)
arba tamprios mėsos.
(Tai gali sukelti gedimą.)
Draudžiami maisto produktai:
Priedai
Peiliuko antgalis

Pjaustymo
riekelėmis peiliukai,
smulkinimo peiliukai
ir žiuljeno peiliukai
Minkymo antgalis
Plakimo antgalis
Tarkavimo antgalis

Salotų sausintuvas

Citrusinių vaisių
presas
Plaktuvas

Sauso malimo
malūnėlis

Aprašymas
Kietiems maisto produktams, tampriems maisto produktams, pvz.,
kavos pupelėms, sojos pupelėms, šaldytam maistui, džiovintiems
kalmarams ir t.t.
Maisto produktams su didele kietos ląstelienos koncentracija,
tampriems maisto produktams, maisto produktams, kurie per minkšti,
pavyzdžiui, kietoms daržovėms, šaldytam maistui, kumpiui, ciberžolei,
imbierui, salotoms, pomidorams, persikams, šokoladui ir t.t.
Maisto produktai, kurie netinka tešlos gamybai, pavyzdžiui, mėsa,
daržovės, riešutai, padažai, pagardai.
Bet kokie kiti maisto produktai, išskyrus kiaušinių baltymus ir šviežią
grietinėlę.
Tampriems maisto produktams, maisto produktams su didele
ląstelienos koncentracija, maisto produktams, kurie yra per maži
arba per ploni, pavyzdžiui, batatas, salieras, poras, kedro riešutai ir t.t.
Dideliems stambiems maisto produktams, kurie yra minkšti ir trapūs,
pavyzdžiui, dideliems morkų gabalėliams arba bulvių gabalėliams,
pomidorui, tofu, pastai, makaronui, ir t.t.
Bet kokie kiti maisto produktai, išskyrus citrusinius vaisius, obuolius,
kivi ir t.t.
Kietiems maisto produktams, limpantiems produktams, produktams
su mažu vandens kiekiu, pvz., ciberžolei, džiovintoms sojos pupelėms,
šaldytam maistui, mėsai, žuviai, virtoms bulvėms ar tiesiog ledo
kubeliams.
Kietiems riešutams, džiovintiems vaisiams, maisto produktams su
didele ląstelienos koncentracija, drėgniems produktams, skysčiams,
pvz., įvairiems riešutams, razinoms, mėsai, daržovėms, virtiems
kiaušiniams, ciberžolei, ir t.t.

Prieš naudojantis:
Visada naudokitės prietaisu ant švaraus, sauso, plokščio, kieto ir lygaus paviršiaus,
nuvalykite guminę kojelę (P. LT8) prieš naudojantis tam, kad užtikrintumėte, kad guminės
kojelės prisiurbimas būtų optimalus.
LT6
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SAVO SAUGUMUI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŽEMIAU ESANTĮ TEKSTĄ.
Šis prietaisas komplektuojamas su štampuotu trijų kontaktų maitinimo laido kištuku
jūsų saugumui ir patogumui. Šiame kištuke sumontuotas 13 amperų saugiklis.
Jei reikėtų keisti saugiklį, keiskite saugikliu, kuris yra 13 amperų ir kuris patvirtintas
pagal ASTA arba BSI - BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA žymė
arba BSI žymė
.
Jei ant kištuko yra nuimamas saugiklio gaubtas, pakeitę saugiklį būtinai jį įdėkite į vietą.
Jei pamestumėte saugiklio gaubtą, nesinaudokite prietaisu tol, kol neįsigysite naujo
saugiklio gaubto.
Naują saugiklio gaubtą galite bet kada įsigyti iš artimiausios „Panasonic“ atstovybės.
Jei sumontuotas kištukas netinka Jūsų elektros maitinimo lizdui, kištuką nupjaukite
prieš tai išėmę saugiklį ir saugiai išmeskite.
Jei į 13 amperų maitinimo lizdą įkišite kištuką su nupjautu laidu, galite stipriai nusikrėsti
elektra.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta priklausomai nuo AC maitinimo
kištuko tipo gali skirtis (paveikslėliai A ir B).
Patvirtinkite, kad AC maitinimo kištukas yra
sumontuotas ir laikykitės žemiau pateiktų
instrukcijų.
Iliustracijos gali skirtis nuo esamo AC maitinimo
kištuko vaizdo.
Atidarykite saugiklio gaubtą naudodamiesi
atsuktuvu ir pakeiskite saugiklį, uždarykite
saugiklio gaubtą.

Paveikslėlis A

Lietuvių

Elektros reikalavimas (tik D. Britanijos rinkai)

Paveikslėlis B
Saugiklio gaubtas

LT7
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DALIŲ PAVADINIMAI
Virtuvės kombainas
①
⑮
②
⑭
③
⑬

④

⑥

⑤

⑧

⑦

⑨

⑲

⑫

⑯

⑪

⑰

⑩

⑱

Darbinis tūris: 1,5 l
IŠJUNGIMAS/GRANDINĖS
IŠJUNGIKLIO ANULIAVIMAS

22


Anuliavimas

PULSAVIMAS

GREITIS 1
GREITIS 2

⑳

24

23

21


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maisto stumtukas
Padavimo vamzdis
Indo dangtis
Peiliuko antgalis
Tarkavimo antgalis
Minkymo antgalis
Plakimo antgalis
Sausintuvo gaubtas
Salotų sausintuvas
Peiliuko stovas
Smulkaus smulkinimo peiliukas
Rupaus smulkinimo peiliukas

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pjaustymo plonais griežinėliais peiliukas
Pjaustymo storais griežinėliais peiliukas
Žiuljeno peiliukas
Citrusinių vaisių sulčiaspaudės kūgis
Citrusinių vaisių sulčiaspaudės sietelis
Dubuo
Pavaros velenas
Variklio korpusas
Guminė kojelė
Sukamasis jungiklis
Laidas
*Kištukas

*Kištuko forma gali skirtis nuo esančios iliustracijoje.
LT8
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DALIŲ PAVADINIMAI

①

Lietuvių

Maišytuvas, sausas malimas ir priedai

④

Darbinis
tūris: 1 l

⑫

②
⑤
③

⑥
⑬

⑨
⑨

⑦

IŠJUNGIMAS/GRANDINĖS
IŠJUNGIKLIO ANULIAVIMAS
Anuliavimas

PULSAVIMAS

GREITIS 1

⑪
GREITIS 2

⑩
⑧

1.
2.
3.
4.
5.

Maišytuvo dangtis
Maišytuvo indas
Maišytuvo pjaustymo peiliukas
Malūnėlio indas
Malūnėlio pjaustymo peliukas

6.
7.
8.
9.
10.

Malūnėlio indo pagrindas
Variklio korpusas
Guminė kojelė
Sukamasis jungiklis
Laidas

11. *Kištukas
12. Laikymo korpuso blokas
13. Šepetys

*Kištuko forma gali skirtis nuo esančios iliustracijoje.

GRANDINĖS IŠJUNGIKLIO APSAUGA
Šis prietaisas turi grandinės išjungiklio funkciją, kuri išjungia variklį perkaitimo metu.
Kai grandinės išjungiklis išjungia variklį dėl perkaitimo, pasukite sukamą jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį “0” ir
atlikite žemiau pateiktas instrukcijas:
1. Sumažinkite maisto produktų kiekį ir vėl pradėkite dirbti.
2. Jei prietaisas neįsijungia, pasukite sukamą jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį “0” ir atnaujinkite darbą.
3. Jei ir po šių veiksmų nepavyksta, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

LT9
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APSAUGINIS UŽRAKTAS
Apsauginis kaištis yra suprojektuotas taip, kad apsaugotų nuo prietaiso įjungimo, kada
- talpos dangtis arba citrusinių vaisių spaustuvas ir indas nėra tinkamai užsifiksavę vienas su kitu.
- indas, maišymo talpas, arba malūnėlio indas nėra tinkamai užfiksuoti ant variklio korpuso.

Apsauginė svirtelė įjungia
tik apsauginį kaištį kada
indo dangtis arba citrusinių
vaisių spaustuvas uždėti
ant indo.

Padėtis A: Atrakinti
Padėtis B: Užrakinti
Visiškai užrakinantys žingsniai:
Indui ir maišytuvo talpai, sulygiuokite
trikampę žymę su variklio korpusu, kaip
pavaizduota padėtyje . Pasukite pagal
laikrodžio rodyklę, kol pasigirs „spragtelėjimo“
garsas ir žymė susilygiuos su padėtimi .
Sauso malimo malūnui, uždėkite variklio
korpusą ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę,
kol pasigirs „spragtelėjimas“. Norėdami
atrakinti atlikite visus užrakinimo žingsnius
atvirkščiai.

Saugos kaiščiai

Pastaba:
• Nestumkite apsauginį kaiščio ir apsauginę svirtelės bet kokiu instrumentu, pagaliu ar ir t.t.
• Nepilkite skysčių ar maisto produktų ant apsauginio kaiščio ir apsauginės svirtelės zonos.
• Užtikrinkite, kad apsauginio kaiščio ir apsauginės svirtelės vieta visada būtų švaru, kad joje nesikauptų apnašos.
Aukščiau nurodyti veiksmai užtikrins, kad apsauginis kaištis ir apsauginė svirtelė veiktų tinkamai.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite apgadinti detales, kurios susijusios su apsauginiu kaiščiu ir
apsaugine svirtele.

IŠARDYMAS
Išardymas iš supakuotos būklės
1

2

❷
❶

Peiliuko
antgalio
viršus
Sukite indo dangtį prieš laikrodžio rodyklę ir nukelkite
jį nuo indo.

Laikykite peiliuko antgalio viršų ir pakelkite norėdami
nuimti nuo indo.

Pastaba:
Saugokitės aštrių peiliuko antgalio nuimdami indą.
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Primygtinai rekomenduojame nuvalyti visus priedus ir reikmenis ir nusausinti prieš naudojantis prietaisu pirmą
kartą, žr. puslapį LT20 - LT21 dėl valymo būdų. Išjunkite, kada surenkate prietaisą. Prieš pajungdami patikrinkite,
ar sukamasis jungiklis yra IŠJUMGIMO padėtyje "0". Žr. puslapį LT21 ir skyrelį „Laikymas" apie tai, kaip iš naujo
nustatyti variklio korpuso padėtį.

Lietuvių

VIRTUVĖS KOMBAINAS - ĮVADAS -

1. Uždėkite indą ant variklio korpuso viršaus, kol susilygiuos
žymės kaip pavaizduota .

❷

2. Pasukite indą pagal laikrodžio rodyklę, kol pasigirs
„spragtelėjimo“ garsas. Patikrinkite, ar trikampė žymė ant
indo yra sulygiuota su trikampe žyme ant variklio korpuso,
kaip tai pavaizduota .

❶

Norėdami išmontuoti, laikykitės sumontavimui
atvirkščios sekos.

VIRTUVĖS KOMBAINAS - PEILIUKO ANTGALIS • MINKYMO ANTGALIS
• PLAKIMO ANTGALIS • TARKAVIMO ANTGALIS Maisto produktas paruošimai peilio antgaliui
Funkcija

Maisto
produktas

Kiekis

Veikimo laikas
(apytiksliai)

50 ~ 400 g

5 ~ 50 sek.

50 ~ 500 g

3 ~ 20 sek.

Nuimkite skūras, plėves,
išimkite kaulus, supjaustykite
2 ~ 3 cm kubeliais.

1
(periodiškas) 150 ~ 500 g

4 ~ 15 kartų

Nulupkite lukštą, supjaustykite
2 ~ 3 cm kubeliais.

Greitis

Mėsa
Malta mėsa

2
Žuvis
Svogūnas

Kapoti

Paruošimo būdas

Česnakas

5 ~ 500 g

10 ~ 30 sek.

Nulupkite lukštą.

Morka

50 ~ 450 g

10 ~ 30 sek.

Nuskuskite, supjaustykite
2 ~ 3 cm kubeliais.

5 ~ 70 g

10 ~ 40 sek.

Nuimkite stiebelius.

30 ~ 250 g

3 ~ 15 sek.

Supjaustykite 2 ~ 3 cm kubeliais.

10 ~ 200 g

10 ~ 60 sek.

Supjaustykite 2 ~ 3 cm kubeliais.

3 ~ 15 kartų

Supjaustykite 2 ~ 3 cm kubeliais.
Nepergaminkite.
1 ~ 2 cm pločio, pusiau
sušaldytas, t.y. dantų
krapštukas gali pradurti.

2

Itališkos
petražolės
Grybas
Traiškyti

Parmezano
sūris

Košė

Virta
bulvė

Šaldytas

Šaldytas
bananas

2

250 ~ 450 g

30 ~ 180 sek.

Ledo
smulkinimas

Ledo
kubeliai

2

~ 10 vnt.

~ 20 sek.

Tarkuoti

Žemės
riešutai

2

10 ~ 200 g

15 ~ 30 sek.

Pašalinkite riešutų kevalus ir
luobeles.

Pasta

Skrudinti
žemės
riešutai

2

100 ~ 400 g

5 ~ 10 min.

Pašalinkite riešutų kevalus ir
luobeles.

Trupiniai

Minkšta
balta duona

2

10 ~ 200 g

15 ~ 60 sek.

Supjaustykite minkštą duoną
į 6-8 dalis.

2

PULSAVIMAS 100 ~ 400 g

2 ~ 3 cm ledo kubeliai.
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VIRTUVĖS KOMBAINAS - PEILIUKO ANTGALIS • MINKYMO ANTGALIS
• PLAKIMO ANTGALIS • TARKAVIMO ANTGALIS Maisto produkto paruošimas peilio antgaliui
Funkcija

Maisto
produktas

Greitis

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

Minkyti
(konditerijos
gaminiams)

Miltai

2

~ 300 g

~ 120 sek.

Naudokite konditerijos
gaminiams - saldainiams,
pyragaičiams.

Sulčių
gamyba

Vaisius,
skystis ir t. t.

2

~ 1500 ml

~ 120 sek.

Supjaustykite 2 ~ 3 cm kubeliais.
Pirmiausia apdorokite tirštas
medžiagas. Įpilkite skysčio iki
1500 ml. Nedėkite daugiau kaip 10
vnt. ledo kubelių apdorojimo metu.

Sriubos
gaminimas

Virtą
daržovė,
skystis ir t. t.

2

~ 1500 ml

~ 120 sek.

Supjaustykite 2 ~ 3 cm kubeliais.
Pirmiausia apdorokite tirštas
medžiagas. Įpilkite skysčio iki 1500 ml.

Paruošimo būdas

Komponento preparatai, minkymo mentė
Funkcija

Maisto
produktas

Greitis

Duonos
miltai

Maksimalus Veikimo laikas
veikimas
(apytiksliai)
vieną kartą

300 g

Minkymas
(duonai)

2
Skystis

~ 120 sek.
160 ~ 200 ml

Paruošimo būdas
Sumaišykite mieles su vandeniu ir pridėkite tešlos
apdorojimo metu (jei dėsite mieles tiesiai prieš pradedant
apdoroti, jos gali per anksti iškilti ir gali atsirasti
susisluoksniavimas). Jei tešlos mišinys tebeatrodo
susisluoksniavęs, pridėkite 1 arbatinį šaukštelį vandens į
mišinį. Jei atsiranda didelės vibracijos dėl to, kad tešlos
mišinys prilopo prie pavaros veleno, įdėkite arbatinį
šaukštelį miltų. Tešlos neapdorokite pakartotinai baigę
minkymą prietaisu – jei tešla nepakankamai išminkyta,
pabaikite minkyti rankomis.

Maisto produktų paruošimas plakimo antgaliui
Funkcija

Plakimas

Maisto
produktas

Greitis

Kiaušinio
baltymas

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

2 ~ 6 vnt.

50 sek. ~ 90 sek.

100 ~ 300 ml

15 sek. ~ 2 min.

2

Grietinėlė

Paruošimo būdas
Atskirkite kiaušinio trynį nuo
baltymo morengų gamybai.
Naudokite šviežią grietinėlę, kurios
riebumas bent 35% ir temperatūra 5 °C.

Maisto produktų paruošimas tarkavimo antgaliui
Funkcija

Maisto
produktas

Greitis

Morka
Tarkavimas

Obuolys

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

Paruošimo būdas

200 g
2

Agurkas

200 g

-

Supjaustykite 2 ~ 3 cm kubeliais.

200 g

LT12

100_160419_MK-F500_Second_EU(UZ50G155).indb

12

2016/04/19

16:58:36

VIRTUVĖS KOMBAINAS - PEILIUKO ANTGALIS • MINKYMO ANTGALIS
Lietuvių

• PLAKIMO ANTGALIS • TARKAVIMO ANTGALIS Kaip naudotis: Pjaustymo antgalis • Minkymo antgalis • Plakimo antgalis • Tarkavimo antgalis
1

2
arba

❹
❶

arba

❸
❷

arba

Įdėkite peiliuko antgalį (minkymo antgalį arba plakimo
antgalį, arba tarkavimo antgalį) į indą.
Pastaba:
Dėl pjaustymo antgalio, patikrinkite,
ar pavaros velenas išlenda iš
pjaustymo antgalio po įdėjimo.

Sudėkite maisto produktus į dubenį. Uždėkite indo dangtį
ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol pasigirs
„spragtelėjimo“ garsas. Įdėkite maisto stūmiklį į
padavimo vamzdį. Uždėkite dubens bloką ant variklio
korpuso kaip pavaizduota puslapyje LT11.
Pastaba:
Tarkavimo antgaliui uždėkite maisto produktus virš
antgalio ir juos tolygiai paskirstykite.

3

4

❸
❷

❶

❷
❶

Pajunkite maitinimo kištuką į lizdą ir pasukite sukiojamą
jungiklį norėdami nustatyti reikiamą greitį (žr. “Maisto
produktų paruošimas" puslapyje LT11-LT12).

Kai apdorojimą baigsite, pasukite sukiojamą jungiklį į
IŠJUNGIMO padėtį "0" ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Nuimkite pjaustymo antgalį nuo indu prieš išimdami
apdorotą maistą.

Pastaba:
• Visada patikrinkite prieš dėdami maisto produktus į indą, ar uždėtas pjaustymo antgalis.
• Neviršykite nurodytų produktų kiekių minkymui, nes gali atsirasti neįprasta vibracija.
• Nedėkite karštų produktų į indą apdorojimui. Visada patikrinkite, ar maisto produktai pakankamai atvėsę
prieš juos sudėdami, pavyzdžiui, virtos bulvės.
• Gaminant sultis, pirmiausia į indą sudėkite kietus produktus, tada skystus produktus, niekada neviršykite
1500 ml kiekio.
• Kai apdorojate skystus produktus su ledo gabalėliais, nedėkite daugiau nei 10 vnt. ledo gabalėlių
(apie 170 g).
• Neviršykite nurodytų produktų kiekių minkymo antgaliui, nes gali atsirasti neįprasta vibracija.
• Neplakite grietinėlės per daug, nes gali pradėti formuotis sviesto gabalėliai.
• Naudojant skirtingų gamintojų grietinėlę rezultatai gali skirtis.
Rekomenduojame apdoroti grietinėle, kol ji bus pakankamai suplakta.
• Priklausomai nuo greičio ir apdorojamų produktų kiekio, gali būti nemaža vibracija.
Tokiu atveju, laikykite nuspaudę dubens dangtį abejomis rankomis veikimo metu.
• Minkydami tešlą neminkykite pakartotinai.
• Didelis sviesto ir cukraus kiekis gali sukelti neįprastą vibraciją naudojant minkymo antgalį.
• Jei naudosite ne duonos, o kitokius miltus, minkymo antgalis gali vibruoti.
Prieš perdirbimą išimkite 1 ~ 2 valg.
šaukštus iš bendro kiekio, kuris nurodytas, tada įpilkite truputį vandens apdorojimo metu.
LT13

100_160419_MK-F500_Second_EU(UZ50G155).indb

13

2016/04/19

16:58:36

VIRTUVĖS
-SLICING BLADES • SHREDDING BLADES • JULIENNE BLADEVIRTUVĖS KOMBAINAS
KOMBAINAS
- PJAUSTYMO RIEKELĖMIS PEILIUKAI
• SMULKINIMO PEILIUKAI • ŽIULJENO PEILIUKAS -

Pjaustymo riekelėmis peiliukai
(storas/plonas)
- skirti maisto produktams riekelėmis
pjaustyti

Smulkinimo peiliukai
(stambiai/smulkiai)
- naudojamas maisto produktų
smulkinimui ir tarkavimui.

Žiuljeno peiliukas
- naudojamas skrudintų bulvyčių
pjaustymui ir kitų produktų
smulkinimui.

Maisto produktų paruošimas pjaustymo riekelėmis peiliukui (storas/plonas)
Funkcija

Pjaustymas
riekelėmis

Maisto
produktas

Greitis

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Agurkas

700 g

Svogūnas

700 g
2

Morka

600 g

Bulvė

600 g

Kopūstas

400 g

Veikimo laikas
(apytiksliai)

-

Paruošimo būdas

Supjaustykite produktus taip,
kad jie būtų pakankamai maži ir
tilptų į padavimo vamzdį.

Maisto produktų paruošimas smulkinimo peiliukui (stambiai/smulkiai)
Funkcija

Maisto
produktas

Greitis

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Agurkas

500 g

Morka

500 g

Smulkinimas

2

Bulvė

Sūris

650 g

Veikimo laikas
(apytiksliai)

Paruošimo būdas

Supjaustykite produktus taip,
kad jie būtų pakankamai maži ir
tilptų į padavimo vamzdį.
Supjaustykite produktus taip, kad
jie būtų pakankamai maži ir tilptų
į padavimo vamzdį. Nenaudokite
kietų produktų, pvz., parmezano
sūrio.

500 g

Maisto produktų paruošimas žiuljeno peiliukui
Funkcija

Maisto
produktas

Skrudintos
bulvytės

Bulvė

Smulkinimas

Greitis

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

800 g
2

Kopūstas

500 g

Paruošimo būdas
Supjaustykite produktus taip,
kad jie būtų pakankamai maži ir
tilptų į padavimo vamzdį.
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VIRTUVĖS KOMBAINAS - PJAUSTYMO RIEKELĖMIS PEILIUKAI

Kaip naudotis Pjaustymo riekelėmis peiliukai (storai/plonai), smulkinimo peiliukai (stambiai/smulkiai), žiuljeno peiliukas

1

2

Išsikišęs stabdiklis

Lietuvių

• SMULKINIMO PEILIUKAI • ŽIULJENO PEILIUKAI -

❷
❸
❶

Skylės pirštams
Įstatykite išsikišusį stabdiklį, esantį ant peiliuko, ant
peiliuko stovo ir patikrinkite, ar jis gerai užsitvirtino.
Stumkite žemyn suėmę už įdubos, esančios ant
peiliuko, kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.
Pastaba:
• Saugokitės aštrių peiliuko briaunų dėdami peiliuko
antgalį ant laikiklio.
• Norint nuimti peiliuką, pasukite peiliuko laikiklį ir
stumkite žemyn ties iškyša ant peiliuko.
3

Įkiškite pirštą ir nykštį į skyles pirštams, kad galėtumėte
suimti peiliuko stovą. Įdėkite surinkta peiliuko stovą į indą.
Pritvirtinkite indą prie variklio korpuso, kaip pavaizduota
puslapyje LT10, tada uždėkite peiliuko laikiklį ant indo.
Uždėkite indo dangtį ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.
Pastaba:
Patikrinkite, kad pavaros velenas
išsikiša už peiliuko stovo po įdėjimo.
4

❶

❷
❹
❸

❸

❷

❶

Įjunkite maitinimo kištuką į lizdą ir pasukite sukamą
jungiklį, kad pasirinktumėte reikiamą greitį (žr. skyrelį
„Maisto produktų paruošimas“, puslapis LT14).
Į padavimo vamzdelį sudėkite maisto produktus ir
stumkite juos žemyn maisto produktų stumtuku.

Kai apdorojimą baigsite, pasukite sukiojamą jungiklį į
IŠJUNGIMO padėtį "0" ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Nuimkite peiliuko laikiklį nuo indo prieš išimdami
apdorotus maisto produktus.

Pastaba:
• Naudodami ilgus ir siaurus maisto produktus,
pridėkite juos prie priekinės padavimo vamzdžio
sienelės kaip pavaizduota paveikslėlyje 1 tam,
Priekinė
kad jie atsiremtų ir būtų apdorojami tolygiai.
sienelė
• Išmeskite visas neapdorotas maisto produktų atliekas.
• Sulygiuokite daug ląstelienos turinčius maisto
produktus taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje
2 siekdami nuoseklaus apdorojimo rezultato.

Paveikslėlis 1

Paveikslėlis 2
LT15
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VIRTUVĖS KOMBAINAS - SALOTŲ SAUSINTUVAS Maisto produktų paruošimas salotų sausintuvui
Maisto
produktas

Funkcija

Sausintuvas

Greitis

Salotų
lapai

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

100 g

20 ~ 40 sek.

Supjaustyti 3 ~ 5 cm gabalėliais.

200 g

20 ~ 50 sek.

Supjaustyti 1 ~ 3 mm.

Paruošimo būdas

1

Kopūstas

Kaip naudotis Salotų sausintuvas
1

2

PP

A

❷

❷
❸

❶

❶

B
PP

Po to, kai ant indo uždėsite salotų sausintuvą, į salotų
sausintuvą sudėkite maisto produktus. Uždėkite
sausintuvo gaubtą ant salotų sausintuvo, kol žymės
susilygiuos taip, kaip pažymėta paveikslėlyje A.
Sukite sausintuvo gaubtą priešais laikrodžio rodyklę,
kol žymė susilygiuos, kaip pažymėta paveikslėlyje B.

3

Uždėkite indo dangtį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas. Uždėkite dubens bloką
ant variklio korpuso kaip pavaizduota puslapyje LT11.
Pastaba:
Patikrinkite, ar pavaros velenas išsikiša iš salotų
džiovintuvo po įkišimo.
4

❶

❷
❸

❷

❶

Pajunkite kištuką į lizdą ir sukite sukamąjį jungiklį tam,
kad pasirinktumėte norimą greitį.

Kai apdorojimą baigsite, pasukite sukiojamą jungiklį į
IŠJUNGIMO padėtį "0" ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Nuimkite salotų sausintuvą nuo indo.

Pastaba:
• Maksimali salotų sausintuvo darbinė talpa: 200 g arba iki maksimalaus salotų sausintuvo aukščio,
priklausomai, kuris būna pirma.
• Draudžiami maisto produktai - žiūrėkite puslapį LT6.
• Patikrinkite, ar visi maisto produktai pasiskirstę tolygiai salotų sausintuve prieš pradėdami darbą.
• Visada užtikrinkite, kad būtų uždėtas sausintuvo dangtis ant salotų sausintuvo, priešingu atveju maisto
produktai taškysis ir lakstys inde bei bus suplėšyti.
• Priklausomai nuo greičio ir apdorojamų produktų kiekio, gali būti nemaža vibracija.
Tokiu atveju, laikykite ant dubens dangčio jį paremti.
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VIRTUVĖS KOMBAINAS - CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ -

Funkcija

Maisto
produktas

Greitis

Suspauskite

Citrusinis
vaisius

1

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

1000 ml

Lietuvių

Maisto produktų paruošimas citrusinių vaisių sulčiaspaudei
Paruošimo būdas
Perpjaukite vaisių pusiau.

-

Kaip naudotis Citrusinių vaisių sulčiaspaudė
1

2
❶

❷
❸

❶

❷

Į indą įdėkite citrusinių vaisių sietelį. Sukite jį pagal
laikrodžio rodyklę kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.
Pritvirtinkite citrusinių vaisių konusą ant pavaros veleno.
3

Uždėkite dubens bloką ant variklio korpuso kaip
pavaizduota puslapyje LT11. Pajunkite kištuką į lizdą ir
sukite sukamąjį jungiklį tam, kad pasirinktumėte norimą
greitį.
4
❸
❷

❹

❶

Uždėkite citrusinio vaisiaus perpjautą puse ant
citrusinių vaisių konuso ir tvirtai paspauskite,
kad išspaustumėte sultis.

Kai apdorojimą baigsite, pasukite sukiojamą jungiklį į
IŠJUNGIMO padėtį "0" ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Nuimkite citrusinių vaisių spaudimo priedą nuo indo
prieš išpildami išspaustas sultis.

Pastaba:
• Visada įsitikinkite, kad citrusinių vaisių kūgis yra uždėtas ant sietelio prieš naudojimą.
• Sustabdykite apdorojimą periodiškai tam, kad iš citrusinių vaisių sietelio pašalintumėte minkštimą ir
kad lengviau tekėtų sultys.
• Nerekomenduojame naudotis citrusinių vaisių spaustuvo greičiu 2.
• Stenkitės nesiliesti prie citrusinių vaisių konuso, kada jis sukasi.
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PLAKTUVAS
Įvadas
1. Uždėkite maišytuvo indą ant variklio korpuso.
Patikrinkite, ar trikampė žymė, esanti ant maišymo
indo, yra sulygiuota su žyme, esančia ant variklio
korpuso, kaip pavaizduota paveikslėlyje .
2. Sukite maišytuvo indą pagal laikrodžio rodyklę,
kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas. Užtikrinkite,
kad ant maišytuvo indo esanti trikampė žymė yra
sulygiuota su trikampe žyme ant variklio korpuso,
kaip pavaizduota .

❷

❶

Norėdami išmontuoti, laikykitės sumontavimui
atvirkščios sekos.

Maisto produktų paruošimas maišytuvui
Funkcija

Maisto
produktas

Greitis

Sutrinti iki
skystos
masės

Vaisiai,
daržovės

2

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

1000 ml

Paruošimo būdas
Supjaustyti 1 cm kubeliais.

~ 2 min.

Kaip naudotis: Maišytuvas
1

2

❷

❶

❷

❸

❹

❶

Sudėkite maisto produktus į maišytuvo indą ir uždarykite
maišytuvo dangtį. Uždėkite maišytuvo bloką ant variklio
korpuso, kaip pavaizduota aukščiau. Pajunkite kištuką į
lizdą ir sukite sukamąjį jungiklį tam, kad pasirinktumėte
norimą greitį.

Kai apdorojimą baigsite, pasukite sukiojamą jungiklį į
IŠJUNGIMO padėtį "0" ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Nuimkite maišymo antgalį nuo variklio korpuso ir
išimkite maisto produktus.

Pastaba:
• Maksimalus darbinis kiekis: 1 l.
• Draudžiama į maišytuvo indą dėti šiuos maisto produktus - žiūrėkite puslapį LT6.
• Nerekomenduojame maišyti kietų arba tamprių maisto produktų. Tačiau jei tai daryti būtina, supjaustykite
kietus produktus į mažus gabalėlius (pvz., morkas į 1 cm3 kubelius) ir sudėkite jų į maišymo indą tiek,
kad jų kiekis būtų tik pusė nurodytų pajėgumų.
• Nepripildykite produktų taip, kad jie viršytų maksimalų lygį ir sumažinkite produktų kiekį,
jei iš prietaiso pasigirsta neįprasti garsai ar vibracija veikimo metu.
• Pridėkite minkštus produktus (vaisiai, daržovės) į maišytuvo indą prieš pridėdami į kitus produktus.
• Jei pjovimo ašmenys užstringa, nedelsdami išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
Nebandykite stumti užstrigusių produktų pirštais, naudokite kokį nors daiktą, kaip kad guminė mentelė.
• Maišymo metu yra tikimybė, jog produktai gali taškytis pro maišytuvo dangčio skylę.
Jei taip nutiktų, ištiškusius produktus valykite sausu skudurėliu.
• Neviršykite vieno veikimo maksimalaus liko (2 min. įjungta, 2 min. išjungta).
LT18
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SAUSO MALIMO MALŪNĖLIS

Funkcija

Malti

Maisto
produktas

Greitis

Maksimalus
veikimas
vieną kartą

Veikimo laikas
(apytiksliai)

Paruošimo būdas

2

Iki maks.
lygio

~ 60 sek.

-

Kavos
pupelės
Pipirai

Lietuvių

Maisto produktų paruošimas sauso malimo malūnui

Kaip naudotis: Sauso malimo malūnėlis
1

2

❹

❶

❷

❶
❷

Maksimalus
sausų produktų
kiekis

❸

Apsukite malimo indą aukštyn kojomis ir supilkite visus
maisto produktus apdorojimui neviršydami maksimalaus
nurodyto kiekio. Uždėkite malimo indo pagrindą ant
malimo indo, pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.
Patikrinkite, ar briaunos ant išorinio malimo indo
paviršiaus ir vidinis malimo indo paviršius gerai
susikabino.
3

Pritvirtinkite sauso malimo bloką ant variklio korpuso.
Sukite sauso malimo bloką pagal laikrodžio rodyklę,
kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas. Pajunkite kištuką į
lizdą ir sukite sukamąjį jungiklį tam, kad pasirinktumėte
norimą greitį.

4
❷
❷

❸

❶
❹

❶

Kai apdorojimą baigsite, pasukite sukiojamą jungiklį į
IŠJUNGIMO padėtį "0" ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Nuimkite sauso malimo bloką nuo variklio korpuso ir
tada išimkite maisto produktus.

Sukite malimo indo pagrindą prieš laikrodžio rodyklę
norėdami atrakinti ir nukelkite nuo malimo indo.

Pastaba:
• Išimdami produktus saugokitės pjovimo ašmenų.
• Neviršykite vieno veikimo maksimalaus liko (1 min. įjungta, 2 min. išjungta).
• Draudžiami maisto produktai - žiūrėkite puslapį LT6.
• Neįjunkite tuščio sauso malimo malūnėlio.
• Nepripildykite virš maksimalios ribos ir sumažinkite maisto produktų kiekį jei girdisi neįprastas garsas ar
atsiranda didelė vibracija veikimo metu.
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PO NAUDOJIMOSI
Valymas
Pirminis praplovimas
Atlikus pirminį praplovimą valymas bus paprastesnis. Jis gali būti naudojamas pjaustymo peiliui ir plakimo blokui.
Norėdami atlikti praplovimą tiesiog atlikite žemiau pateiktus žingsnius.
1 Virtuvės kombainas

Maišytuvas

❶

❶

❷

❷

Įdėkite panaudotus priedus į indą, pripildykite indą iki
tol, kol jis apsisems vandeniu (maks. 500 ml).
Uždėkite indo gaubtą ant indo viršaus ir pasukite pagal
laikrodžio rodyklę, kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.
2

Maišymo bloką iki 500 ml užpildykite vandeniu ir
uždenkite maišytuvo indą gaubtu. Įjunkite maitinimo
laidą į maitinimo lizdą.
3
❷

❶

Virtuvės kombainas: Sukite besisukantį jungiklį iki
„PULSE“ 5 ~ 10 kartų.
Maišytuvas: Sukite besisukantį jungiklį ir pasirinkite
greitį 2 bei leiskite veikti 10 ~ 20 sekundžių.

Grąžinkite besisukantį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį "0"
ir ištraukite laidą iš maitinimo lizdo.
Nuimkite priedus ir tęskite valymą.

Išplaukite detales po tekančiu šiltu vandeniu. Jei reikėtų, naudokite neutralų virtuvės plovimo skystį.
Vėliau nušluostykite sausu skudurėliu.

Išplaukite šias dalis po tekančiu vandeniu ir gerai nušveiskite jas šepečiu.
Jei reikėtų, naudokite neutralų virtuvės plovimo skystį.
Pastaba:
• Šios detalės yra labai aštrios, todėl su jomis reikėtų elgtis itin atsargiai valymo metu.
Stenkitės netrankyti šių detalių į kietus objektus valymo proceso metu.
• Malimo indo pagrindo jokiais būdais neplaukite, valykite jį šepečiu.
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PO NAUDOJIMOSI
Lietuvių

Variklio korpusas / guminė kojelė
Visus nešvarumus ar sankaupas valykite švariu drėgnu skudurėliu.
Pastaba:
• Patikrinkite, ar maitinimo laidas išjungtas iš lizdo prieš valydami variklio korpusą.
• Neplaukite variklio korpuso po tekančiu vandeniu.
• Niekada nenaudokite ėsdinančių skysčių (pvz., alkoholio, skiediklio ir t.t.) variklio korpuso valymui.
Valymas indaplovėje
Indas ir indo dangtis gali būti plaunami indaplovėje.
Pastaba:
• Nedėkite šių daiktų netoli indaplovės kaitintuvo zonos, nes aukšta temperatūra gali jas apgadinti.
Laikymas
Prieš padėdami laikymui patikrinkite, ar nuimti visi priedai ir indas nuo variklio korpuso.
1

Atleiskite svirtelę

Norėdami atkelti guminės kojelės variklio korpuso
prisiurbimą, paspauskite ir atleiskite svirtelę, kuri yra
apatinėje variklio korpuso dalyje ir kuri matoma tuo
pat metu paveikslėlyje, ir pakelkite.
3

2

Pakreipkite variklio korpusą į šoną, tada suvyniokite
maitinimo laidą aplink laido suvyniojimo zoną, palikite
kištuką ties šonais.

(ii)

(i)

(i) Pjaustymo antgalį laikykite
indo viduje. Laikymo dėžės
blokas pridedamas tam, kad
jame būtų laikomi kiti priedai.
Laikykite priedus supakuotus.

(ii) Priedų, kurie turi būti laikomi
laikymo dėžėje, sąrašas:
Minkymo antgalis, citrusinių
vaisių spaudimo konusas,
storo pjaustymo riekelėmis
antgalis, plono pjaustymo
riekelėmis antgalis, smulkaus
smulkinimo antgalis, stambaus
smulkinimo antgalis, žiuljeno
antgalis, peiliuko stovas,
tarkavimo antgalis, plakimo
antgalis ir šepetys.

(iii)

(iii) Po laikymo dėže padėkite
laikymo dėžės dangtelį tam,
kad surinktumėte vandenį nuo
išplautų priedų.
Pastaba:
• Išmeskite plastikinį lankstų
gaubtą po to, kai atidarysite
saugojimo dėžę.
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TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Patikrinkite šiuos dalykus prieš kreipdamiesi dėl techninės priežiūros.
Problema
Prietaisas neįsijungia.

Priežastis ir veiksmas



●Kištukas ne iki galo įjungtas į lizdą.
 Tvirtai įkiškite kištuką į lizdą.

●Indas, maišymo blokas, arba sauso malimo blokas netinkamai
Prietaisas neveikia net ir
pasukus sukamą jungiklį.



užfiksuoti ant variklio korpuso.
 Patikrinkite, ar trikampė žymė ant priedų yra sulygiuota
su trikampe žyme ant variklio korpuso, kaip tai pažymėta
puslapyje LT10.
●Indo dangtis arba citrusinių vaisių sietelis netinkamai
užfiksuoti ant indo.
 Tinkamai uždėkite indo dangtį arba citrusinių vaisių sietelį
ant indo.
●Užsikirto maisto produktai.
 Atsargiai išimkite maisto produktus ir patikrinkite, ar
naudojate jų tinkamą kiekį.

●Įsijungia grandinės išjungiklio apsauga. (Žr. puslapį LT9)

Prietaisas netikėtai sustoja
veikimo metu.



• Įdėjote per daug produktų.
 Išimkite produktų perteklių ir užtikrinkite, kad naudojate
nurodytus kiekius.
• Naudojami dideli gabalai arba kieti produktai.
 Užtikrinkite, kad produktai būtų supjaustyti į nurodytus
gabalėlius. Nenaudokite kietų produktų, tokių, kaip šaldytas
maistas, arba itin tankių produktų.
●Įsijungė apsauginis užraktas. (Žiūrėkite puslapį LT10)
• Neįprastai didelė vibracija veikimo metu gali įjungti
apsauginį užraktą.
 Užtikrinkite, kad naudojate nurodytą maisto produktų
kiekį.
 Užfiksuokite indo dangtį arba citrusinių vaisių sietelį tvirtai
ant indo, patikrinkite, ar indas, maišymo blokas arba sauso
malimo malūnas tvirtai užfiksuotas ant variklio korpuso.

●Guminė kojelė ir/arba darbinis paviršius yra nešvarūs.
Veikimo metu sklinda neįprasta
vibracija arba triukšmas.



 Visus nešvarumus ar sankaupas valykite švariu drėgnu
skudurėliu. Guminė kojelė tinkamai veikia tik tada, kai ji
pastatyta ant švaraus, lygaus ir plokščio paviršiaus.
●Apdorojimui naudojamų maisto produktų kiekis yra per didelis
arba jie per kieti.
 Užtikrinkite, kad naudojate tiksliai nurodytą produktų kiekį,
jei reikėtų – sumažinkite produktų kiekį.

●Tam tikri maisto produktai gali būti sunkiai apdorojami,

Apdorotų maisto produktų
tekstūra ir sudėtis nepatenkinama.



pavyzdžiui, šviežias moliūgas.
 Todėl tam tikrus produktus rekomenduotina iš pradžių
termiškai apdoroti (pavirti) iki tol, kol juos bus galima
pradurti šakute.
●Maisto produktų dydis neatitinka paruošimo būdo.
 Paruoškite atitinkamai pagal nurodytą dydį.
●Tam tikrų to paties dydžio produktų apdorojimas gali duoti
nepageidaujamą rezultatą, nes susidaro gabalai dėl to,
kad kai kurie produktai būna užšaldyti.
●Maksimalus maisto produktų kiekis ir apdorojimo laikas yra tik
rekomendacinis, todėl rekomenduojame sumažinti produktų
kieki ir/arba prailginti jų apdorojimo laiką.
 Apdorokite maisto produktus tinkamą laiką ir pagal norimą
tekstūrą ir konsistenciją.
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SPECIFIKACIJOS
MK-F500

Funkcija

Virtuvės kombainas

Maišytuvas ir sauso malimo malūnėlis

Maitinimas

220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Nominalioji galia

180 - 200 W

Jungiklis

Sukamasis jungiklis
2 minutės ĮJUNGTA,
4 minutės IŠJUNGTA

Apdorojimo laikas

Lietuvių

Modelio Nr.

Maišytuvas: 2 minutės ĮJUNGTA,
2 minutės IŠJUNGTA
Sauso malimo malūnėlis. 1 minutė
ĮJUNGTA, 2 minutės IŠJUNGTA

Išskyrus atvejus, kurie nurodyti puslapyje „Maisto produktų paruošimas“.
Maišytuvas: 406 x 264 x 265 mm
Sauso malimo malūnėlis:
298 x 264 x 265 mm

Matmenys (apytiksl.) (AxPxG)

435 x 264 x 265 mm

Masė (apytiksl.)

3,1 kg

Maišytuvas: 2,8 kg
Sauso malimo malūnėlis: 2,6 kg

Indo talpa: 2,5 l
Maksimalus darbinis kiekis:
Tik skysčiai = 1,5 l
Tik kieti produktai = 600 g

Maišytuvas: 1 l
Sauso malimo malūnėlis:
50 g (kavos pupelės)

Talpa (apytiksl.)

Priedai ir reikmenys

Išskyrus atvejus, kurie nurodyti puslapyje „Maisto produktų paruošimas“.
Peiliuko antgalis, tarkavimo antgalis,
minkymo antgalis, plakimo antgalis,
salotų džiovintuvas, peiliuko stovas,
Maišymo blokas, sauso malimo blokas
smulkinimo peiliukai (stambaus ir
smulkaus), pjaustymo riekelėmis
peiliukai (storomis ir plonomis),
žiuljeno peiliukas,citrusinių vaisių
spaustuvas, laikymo dėklo blokas

Bendrieji priedai

Šepetėlis su mentele

Detalės, kurios saugios
plauti indaplovėje

Indas ir indo dangtis

Akustinis per orą
perduodamas triukšmas

88 (dB (A) re. 1 pW)

88 (dB (A) re. 1 pW)

Atitarnavusios įrangos išmetimas
Tik Europos Sąjungos šalyse su perdirbimo sistemomis
Šis simbolis ant produktų, pakuočių ir/arba pridedamų dokumentų reiškia, kad atitarnavusius
elektros ir elektronikos produktus draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo apdorojimo, medžiagų ir žaliavų iš atitarnavusių produktų panaudojimo, juos reikia
pristatyti į specialius surinkimo taškus, kurie įrengti vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais.
Išmesdami šiuos produktus teisingai prisidėsite prie vertingų išteklių išsaugojimo ir nuo
neigiamo poveikio apsaugosite žmonių sveikatą bei gamtą.
Dėl išsamesnės informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės savo vietos
savivaldos institucijose. Už netinkamą šių atliekų utilizavimą nacionaliniuose teisės aktuose
gali būti numatytos ir taikomos baudos.
„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais: 52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo

GARANTINIS IR POGARANTINIS REMONTAS
UAB “Emtoservis”, 8 700 44 724
Adresas: Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius
Tel. +370 5 2737368 Faks. +370 5 2737368
El. paštas: svc@emtoservis.lt
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