RANKINIS MAIŠYTUVAS PC-HM1026
Sudedamosios prietaiso dalys
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Naudotojo vadovas
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe.

Instrukcijose naudojami simboliai
Kad užtikrintume Jūsų saugumą, specialiais simboliais pažymėjome ypač svarbią informaciją. Tik laikydamiesi šių taisyklių išvengsite nelaimingų
atsitikimų ir prietaiso gedimų.
ĮSPĖJIMAS!
Šis ženklas įspėja apie pavojų Jūsų sveikatai ir nurodo galimas traumų ir sužalojimų priežastis.
BŪKITE ATSARGŪS:
Šis ženklas įspėja apie pavojų prietaisui ar kitam turtui keliančias situacijas.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Šiuo simboliu pažymėti patarimai ir kita naudinga informacija.

Bendrosios saugumo taisyklės
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias taisykles, prekės garantinį lapelį, pirkimo čekį
ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias naudojimo instrukcijas.
•
Prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį ir tik asmeninėms reikmėms. Niekuomet nenaudokite prietaiso komerciniams tikslams.
Nenaudokite aparato atvirame ore. Saugokite jį nuo perkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų. Niekada
nemerkite jo į vandenį ir kitus skysčius. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei aparatas drėgnas ar peršlapęs, tuoj pat
išjunkite jį iš elektros lizdo.
•
Baigę darbą, keisdami priedus, norėdami prietaisą išvalyti ar jam sugedus, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš
rozetės. Netraukite už laido – trūktelėkite patį kištuką.
•
Nepalikite veikiančio aparato be priežiūros. Prieš išeidami iš kambario, kuriame yra veikiantis prietaisas, pirmiausia jį
išjunkite ir ištraukite kištuką iš rozetės.
•
Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nepažeisti ir neapgadinti. Aptikę gedimą, nebenaudokite prietaiso.
•
Naudokite tik originalias atsargines dalis.
•
Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.) jiems
nepasiekiamoje vietoje.
ĮSPĖJIMAS!
Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvelėmis, kad jie neuždustų.
•
Atidžiai perskaitykite žemiau esančias „Specialias prietaiso saugumo taisykles“.

Specialios prietaiso saugumo taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti!
•
Prieš keičiant maišytuvo priedus, būtina pirmiausia išjungti prietaisą ir ištraukti jo kištuką iš elektros lizdo.
•
Ypač atsargiai elkitės su trintuvo ašmenimis – jie labai aštrūs.
•
Nelieskite judančių prietaiso detalių. Palaukite, kol šios dalys nustos judėti.
•
Naudodami prietaisą, nepalikite talpykloje šaukštų, tešlos grandiklių ir pan. įrankių.
•
Saugokitės, kad ilgi plaukai neįsiveltų į veikiančio mikserio šakutes!
•
Baigę darbą bei norėdami prietaisą išvalyti, surinkti ar išrinkti, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
•
Nebandykite patys taisyti prietaiso. Visuomet kreipkitės į įgaliotą taisymo specialistą. Nerizikuokite savo sveikata ir gerove – leiskite
pažeistą laidą keisti gamintojui, mūsų klientų aptarnavimo centro atstovui arba patyrusiam specialistui. Šie asmenys užtikrins, kad
būtų parinktas prietaisui tinkamo tipo laidas.
•
Vaikams draudžiama naudotis prietaisu.
•
Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
•
Žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius
prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba prieš tai
tinkamai apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias netinkamai naudojant prietaisą.
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Prietaiso paskirtis
Šis prietaisas skirtas maisto produktams maišyti, plakti, pertrinti, kapoti ir smulkinti. Prietaisas pritaikytas kasdien namuose
ruošiamo maisto kiekiams apdoroti.
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimo instrukcijose. Draudžiama prietaisą
naudoti komerciniams tikslams.
Bet koks prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra potencialiai pavojingas ir gali tapti traumų arba gedimų priežastimi.
Gamintojas už nuostolius, kilusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo, neatsako.

Valdymo mygtukų išsidėstymas
1 Daugiafunkcinis mygtukas:
•
ON/OFF (įjungimo/išjungimo) mygtukas;
•
Greičio parinktys (nuo 1 iki 5);
•
Maišytuvo šakučių nuėmimo mygtukas.
2 TURBO (ypač greito maišymo) mygtukas
3 Dangteliu uždengiama trintuvo prijungimo vieta
4 Žiedinė įpjova
5 Tešlos maišymo galvutės
6 Trintuvas
7 Korpusas
8 Tešlos galvučių ir plaktuvo šakučių įstatymo vieta
9 Plaktuvo šakutės

Prietaiso išpakavimas
1.
2.
3.
4.

Išimkite prietaisą iš dėžės.
Pašalinkite pagalbines pakavimo priemones, tokias kaip plėvelės, kamšalai ir užpildai, laidų surišimo virvelės ir dėžutės.
Įsitikinkite, kad dėžėje yra visos prietaiso dalys.
Pastebėję, kad prekei trūksta dalių arba kad prietaisas apgadintas, jo nenaudokite. Grąžinkite maišytuvą į parduotuvę.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Ant prietaiso gali būti likę gamybos proceso likučių ar dulkių. Siūlome nuvalyti prietaisą pagal rekomendacijas, pateiktas skiltyje „Valymas“.

Prietaiso surinkimas ir išrinkimas
BŪKITE ATSARGŪS:
Prietaiso saugos mechanizmai neleidžia vienu metu naudoti ir trintuvo priedo, ir tešlos maišymo galvučių / plaktuvo šakučių.
Nebandykite iš karto įjungti abiejų funkcijų!
Tešlos maišymo galvučių / plaktuvo šakučių prijungimas
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Prijungus trintuvo priedą, Jūsų saugumui maišytuvo šakutėms skirtos skylutės „užsirakins“, ir į jas įstatyti maišymo
galvučių nebegalėsite.
•
Tešlos maišymo galvutė, ant kurios yra papildoma įpjova, skirta dešinei (didesnei) maišytuvo angai. Kitą tešlos maišymo
galvutę įstatykite į kairę ertmę. Naudokite tešlos maišymo galvutes tik laikydamiesi žemiau esančių taisyklių.
1. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo ir daugiafunkcinis mygtukas (1) nustatytas ant „0“ žymos.
2. Stumtelėkite maišytuvo galvutes ar šakutes į tam skirtas ertmes, kol jos gerai užsifiksuos. Šakutes įstatysite lengviau, jas
vos pasukdami.
Tešlos maišymo galvučių / plaktuvo šakučių nuėmimas
Maišytuvo šakutes nuimsite spustelėdami daugiafunkcinį mygtuką (1) – pasirinkite „0“ žymą arba trintuvo simbolį.
Trintuvo prijungimas
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Jūsų saugumui vienu metu negalėsite naudoti ir trintuvo, ir maišytuvo šakučių.
•
Trintuvo prijungimo priedą (3) rasite maišytuvo apačioje.
1. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo ir daugiafunkcinis mygtukas (1) nustatytas ant „0“ žymos.
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2.
3.

Nuimkite apsauginį dangtelį.
Įstatykite trintuvą (6) taip, kad jis gerai laikytųsi. Užtvirtinkite, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę tol, kol priedas
nebejudės.
Trintuvo išėmimas
Nusprendę trintuvo nebenaudoti, išimkite trintuvo priedą, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę ir trūktelėdami.

Nurodymai
Geriausi rezultatai pasiekiami naudojant kokybiškus ne per daug didelius maišymo indelius.
Kad plakdami neapsitaškytumėte, prieš įjungdami prietaisą visiškai pamerkite plakimo galvutes ar šakutes į plakamą masę.
Norėdami nuimti plakimo galvutes/šakutes, išjunkite prietaisą ir palaukite, kol visiškai nustos veikti prietaiso variklis.
Naudokite prietaisą tik nedidelių maisto kiekių smulkinimui! Didžiausius leidžiamus įvairių maisto produktų kiekius rasite
žemiau esančioje lentelėje.
Trintuvo priedo naudojimas
Prieš naudodami trintuvą, susmulkinkite stambius ingredientus (maksimalus diametras Ø 1.5 cm) ir įpilkite šiek tiek vandens.
•
•
•
•

BŪKITE ATSARGŪS:
Nenaudokite trintuvo kietiems maisto produktams (pvz. kavos pupelėms, muskato riešutams, ledo kubeliams) smulkinti. Galite
apgadinti prietaisą.
Jungimas į elektros lizdą
1. Įsitikinkite, kad daugiafunkcinis mygtukas (1) nustatytas ant „0“ žymos.
2. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma įtampa, nurodyta ant etiketės, sutampa su Jūsų
namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
3. Įjunkite prietaisą į tinkamai įrengtą, įžemintą maitinimo lizdą.
Daugiafunkcinis mygtukas (1)
Tešlos maišymo galvučių / plaktuvo šakučių greičio
parinktys

Prietaisas išjungtas
Trintuvo
naudojimo
nustatymas

Nustatymas, skirtas tešlos
galvutėms
/
šakutėms
nuimti

Prietaiso įjungimas/išjungimas
Naudojant tešlos plakimo galvutes ar plaktuvo šakutes:
•
Norėdami įjungti prietaisą, daugiafunkciniu mygtuku (1) pasirinkite greičio nustatymą tarp „1“ ir „5“.
•
Pasirinkus „0“, prietaisas išjungiamas.
Naudojant trintuvo priedą:
1. Daugiafunkciniu mygtuku (1) pasirinkite trintuvo simbolį.
2. Žemyn paspauskite TURBO (2) mygtuką ir laikykite prispaudę. Prietaisas pradės veikti.
3. Mygtuką atleidus, prietaisas veikti nustos.
4. Daugiafunkciniu mygtuku pasirinkite „0“.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Po stikliniu dangteliu esanti indikatoriaus lemputė rodo pasirinktą prietaiso veikimo režimą.
•
Prie prietaiso prijungus trintuvo priedą, automatiškai anuliuojami anksčiau pasirinkti greičio nustatymai.
Greičio nustatymai
Mygtuko padėtis 1:
mažiausias greitis
Mygtuko padėtis 5:
didžiausias greitis (TURBO)
TURBO parinktis
Pasirinkę bet kurį veikimo greitį, galėsite trumpam pereiti prie ypač greito maišymo parinkties. Prietaisą įjungę, žemyn nuspauskite
TURBO mygtuką. Su pertrūkiais spausdami TURBO, maišysite ypač efektyviai.

Pasirinkite prietaiso naudojimo režimą ir greičio nustatymus, naudodamiesi žemiau esančia lentele:
Maisto produktai
Didžiausias leidžiamas
Priedas
Greičio nustatymai /
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Ilgiausias leidžiamas

kiekis
Tiršta tešla (pvz.
mielinė)
Tortų ar blynelių tešla
Biskvito, vaflių tešla,
kremai
Skysti produktai, pvz.
padažai, pieno
kokteiliai
Vaisiai
Svogūnai, žolelės

500 g

Tešlos maišymo
galvutės

750 g

Plaktuvo šakutės

750 g

Plaktuvo šakutės

1.5 litro

Plaktuvo šakutės
Trintuvas
Trintuvas
Trintuvas

mygtukai

nepertraukiamo
naudojimo laikas

1–4

5 min.

2–5
(su TURBO)
2–5
(su TURBO)
2–5
(su TURBO)
TURBO
TURBO
TURBO

5 min.
(1 min.)
5 min.
(1 min.)
5 min.
(1 min.)
1 min.
1 min.
1 min.

Naudojimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pastatykite prietaisą su ingredientais ant lygaus ir plokščio paviršiaus.
Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo ir daugiafunkcinis mygtukas (1) nustatytas ant „0“ žymos.
Prijunkite reikiamus priedus.
Įjunkite prietaisą į tinkamai įrengtą ir įžemintą rozetę.
Įmerkite prietaiso šakutes į dubenį su ingredientais. Trintuvo lazdelė turėtų būti įmerkta iki ¾ jos ilgio!
Jei naudojate tešlos galvutes ar plaktuvo šakutes, spustelėkite daugiafunkcinį mygtuką (1), kad įjungtumėte prietaisą.
Pasirinkite norimą greičio parinktį.
Jei naudojate trintuvą, daugiafunkciniu mygtuku (1) pasirinkite trintuvo simbolį. Įjunkite prietaisą, spustelėdami TURBO
mygtuką.

BŪKITE ATSARGŪS: ribotas naudojimo laikas!
•
Pasirinkę 1-5 veikimo greičius, prietaisą naudokite iš karto ne ilgiau nei 5 minutes.
•
Pasirinkę TURBO režimą, prietaisą naudokite ne ilgiau nei 1 minutę.
•
Jei norite prietaisą naudoti ilgiau, tarp maišymo ciklų padarykite bent 1 minutės pertrauką.
Darbo pabaiga ir išjungimas
1. Daugiafunkciniu mygtuku pasirinkite „0“ ir palaukite, kol prietaiso variklis nustos veikti.
2. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
3. Nuimkite prietaiso priedus ir tuoj pat išvalykite.

Valymas
Valymas baigus prietaisą naudoti
Norėdami prietaisą išvalyti, įpilkite į talpyklą karšto vandens ir įjunkite trintuvą taip, kaip nurodyta skiltyje „Naudojimas“.
Bendrieji valymo nurodymai
ĮSPĖJIMAS!
Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
•
•
Niekada, norėdami išvalyti prietaisą, nemerkite jo variklio į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.
BŪKITE ATSARGŪS!
•
Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių.
•
Nenaudokite agresyvių, ėdžių valymo priemonių.
•
Išvalykite prietaisą, kaskart baigę jį naudoti.
•
Korpusą valykite drėgna šluoste.
•
Prie laido prikibusios tešlos likučius taip pat nuvalykite šluoste.
Prietaiso priedų valymas
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti!
Atsargiai elkitės su trintuvo ašmenimis – ši prietaiso dalis labai aštri.
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BŪKITE ATSARGŪS!
Niekuomet visiškai neįmerkite trintuvo į vandenį. Kai valote trintuvą, neleiskite, kad į jo vidų patektų vandens.
•
Nuplaukite trintuvą, pakišdami po šiltu čiaupo vandeniu. Baigę valyti, palikite trintuvą džiūti taip, kad į prietaisą patekęs vanduo
galėtų išbėgti.
•
Plaktuvo šakutes ir tešlos maišymo galvutes plaukite šiltame muiliname vandenyje. Taip pat galite jas plauti indaplovėje.
Nenaudokite daug indų ploviklio.
•
Baigę valyti, gerai išdžiovinkite visas prietaiso dalis.

Prietaiso laikymas
•
•
•

Išvalykite prietaisą, laikydamiesi instrukcijų nurodymų, ir leiskite jam visiškai išdžiūti.
Ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso, laikykite jį originalioje gamintojo pakuotėje.
Laikykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Trikdžių šalinimas
Prietaisas neveikia.
Sprendimas:
Patikrinkite maitinimo lizdą.
Kita galima problemos priežastis:
Prietaise įrengtas saugos jungiklis. Prijungus trintuvą, automatiškai anuliuojami veikimo greičio nustatymai. Žr. „Nurodymai“ –
„Prietaiso įjungimas/išjungimas“.

Triukšmingumas
Vartotojo girdimas prietaiso skleidžiamas triukšmas (LpA) išmatuotas, laikantis DIN EN ISO 3744 nurodymų.
Nustatytas garsumas – maždaug 80 dB(A).

Techniniai duomenys
Modelis........................................................................................ PC-HM 1026
Elektros tiekimas:....................................................................... 230 V~, 50 Hz
Sunaudojamos elektros energijos kiekis:................................................300 W
Apsaugos klasė:............................................................................................. II
Maksimali nepertraukiamo naudojimo trukmė:.................................. 5 minutės
Bendras svoris:....................................................................... maždaug 1.35 kg
Gamintojas, vystydamas ir tobulindamas prietaisą, pasilieka teisę keisti prietaiso dizainą ir techninius duomenis.
Šis prietaisas atitinka visus naujausius CE ženklinimo nurodymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos
direktyva, ir yra pagamintas laikantis moderniausių saugumo priemonių.

Išmetimas
„Šiukšlių dėžės“ simbolio reikšmė
Rūpinkitės mus supančia aplinka – nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
Nebenaudojamais ar sugedusiais elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.
Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą. Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir
tinkamo atitarnavusių elektros ir elektronikos prietaisų tvarkymo.
Informacijos apie susidėvėjusių elektros prietaisų surinkimo punktus kreipkitės į savivaldybę.

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