DAUGIAFUNKCINIS MAISTO SMULKINTUVAS PROFICOOK

PC-MZ1027
NAUDOTOJO VADOVAS

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 sušlapo, 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 ir folija, kad jie neuždustų.
•
Visuomet laikykitės žemiau esančių „Specialių prietaiso saugumo taisyklių“.

Specialios prietaiso saugumo taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti!
•
Baigus darbą, prieš smulkintuvą valant ir surenkant/išrenkant, būtina pirmiausia ištraukti išjungto prietaiso kištuką iš
elektros lizdo.
•
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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ĮSPĖJIMAS!
•
Prietaiso peiliukų ašmenys labai aštrūs!
•
Atsargiai elkitės su pjaustyklės peiliukais!
•
Neatsargiai įdėdami ar išimdami peiliukus iš smulkintuvo bei juos valydami, galite susižeisti!

Valdymo mygtukų išsidėstymas
1 Mygtukas
2 Variklis
3 Apsauginis dangtelis
4a Maišymo diskelis
4b Maišiklis
4c Dvigubi nerūdijančio plieno ašmenys
5 Dubuo
6 Sukimosi ašis
7 Neslystantis guminis padas

Prietaiso paskirtis
Šis prietaisas skirtas:
•
Tam tinkamų maisto produktų smulkinimui;
•
Skystų mišinių maišymui;
•
Skystos tešlos plakimui.
Prietaisą naudokite tik pagal šią 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.

Prietaiso išpakavimas
•
•
•

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.

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

Surinkimas ir informacija apie prietaisą
•
•

Pasiruoškite smulkinimui skirtus produktus. Siūlome vadovautis žemiau esančioje lentelėje pateiktomis rekomendacijomis.
Pastatykite guminį prietaiso padą ant lygaus, plokščio paviršiaus. Uždėkite ant pado stiklinę talpyklą.

Priedų parinkimas ir prijungimas
•
Naudokite maišymo diskelį, jei norite gerai išmaišyti skysčius, pvz. salotų padažą.
•
Naudokite maišiklį, jei plakate skystą tešlą.
•
Atsižvelgdami į smulkinamo maisto kiekį, pasirinkite, ar naudosite vienerius, ar dvejus pjaustyklės ašmenis. Norėdami
prijungti antrus ašmenis, vadovaukitės paveikslėlio nurodymais.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Šios prietaiso detalės prijungiamos per stiklinio dubens apačioje esančią sukimosi ašį.
•
Visuomet pirmiausia į stiklinę talpyklą įstatykite pasirinktą smulkinimo/maišymo detalę.
•
Tik tuomet sudėkite maistą.
•
Apsauginio dangtelio apačioje rasite sandaraus uždarymo įspaudą.
•
Įsitikinkite, kad ši detalė nustatyta tinkamai.

3

•
•

Uždėkite apsauginį dangtelį, atsižvelgdami į stiklinės talpyklos formą. Besisukantis velenas turėtų būti įstatytas į
apsauginiame dangtelyje esančią angą.
Uždėkite variklį ant apsauginio dangtelio pagal dangtelyje esančias įpjovas.

Jungimas į elektros lizdą
•
Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma įtampa, nurodyta ant etiketės, sutampa su
Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
•
Įjunkite prietaiso kištuką į tinkamai įrengtą, įžemintą maitinimo lizdą.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Variklyje įrengtas saugiklis.
•
Jei negalite įjungti prietaiso, patikrinkite, ar tinkamai surinkti ir įstatyti prietaiso priedai, apsauginis dangtelis ir variklis.

Naudojimas
Daugiafunkcinis maišytuvas veikia, spaudžiant mygtuką (1). Variklis veiks tol, kol laikysite šį mygtuką paspaustą.
BŪKITE ATSARGŪS:
Prietaisas skirtas naudoti trumpai (be pertraukos – iki 10 sekundžių). Prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite jam atvėsti 1 minutę.
Žemiau esančioje lentelėje rasite naudojimui skirtas rekomendacijas.
Jei naudojate produktus, kurių lentelėje nėra, palyginkite jų tirštumą:
•
Obuolių konsistencija panaši į česnako skiltelių.
•
Prancūziškų krepų tešla panaši į blynų tešlą.
Pasirinkite naudojimo režimą ir produktų kiekį:
Maisto produktai
Paruošimas
Virti kiaušiniai
Žolelės
Graikiniai / lazdyno
riešutai
Migdolai
Česnakai
Svogūnai
Petražolės
Duona (trupiniams)
Mėsa
Parmezano sūris
Kepimo šokoladas
Morkos
Skysti
mišiniai,
kokteiliai
Padažai
Prancūziškų krepų tešla

Be lukštų, padalinti į
ketvirčius
Be lukštų!

Didžiausias leidžiamas
kiekis
450 g (ketvirčių)

Priedas
Ašmenys

Naudojimo
(apytikslė)
5 sekundės

300 g
300 g

Ašmenys
Ašmenys

5 sekundės
5 sekundės

Be odelių!
Nulupti
2 cm kubeliai
Nuplautos, be kotelių
2 cm kubeliai
2 cm kubeliai (be kaulų,
sausgyslių ir odos!)
1 cm kubeliai
1 cm kubeliai (šalti)
1 cm kubeliai
-/-

300 g
300 g
300 g
60 g
80 g
300 g

Ašmenys
Ašmenys
Ašmenys
Ašmenys
Ašmenys
Ašmenys

5 sekundės
5 sekundės
5 sekundės
5 sekundės
5 sekundės
10 sekundžių

150 g
150 g
300 g
Nuo 150 ml iki 400 ml

Ašmenys
Ašmenys
Ašmenys
Maišymo diskelis

5 sekundės
5 sekundės
5 sekundės
5 sekundės

-/-/-

Nuo 150 ml iki 400 ml
Nuo 150 ml iki 400 ml

Maišymo diskelis
Maišiklis

10 sekundžių
2 x 10 sekundžių

Taip pat galėsite smulkinti ledo kubelius.
•
Pasirinkite dvigubų ašmenų funkciją.
•
Pridėkite ledo kubelių tik iki pusės talpyklos.
•
Reguliuokite smulkinimą trumpais paspaudimais.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Taip galėsite tolygiau susmulkinti kubelius ir užtikrinsite tinkamą grūdėtumą.
•
Putos užima labai daug vietos. Nepilkite daug gausiai putojančių skysčių.
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trukmė

Valymas ir laikymas
ĮSPĖJIMAS!
Baigę naudoti ir prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
•
•
Niekada nemerkite prietaiso variklio į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.
•
Pjaustyklės ašmenys yra labai aštrūs. Būkite labai atsargūs, kad nesusižeistumėte!
BŪKITE ATSARGŪS!
•
Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių.
•
Nenaudokite agresyvių, ėdžių valymo priemonių.
•
Valykite variklio korpusą sausa šluoste, nenaudodami papildomų valymo medžiagų.
Stiklinio dubens, apsauginio dangtelio, ašmenų, maišymo diskelio, maišiklio ir guminio pado valymas
BŪKITE ATSARGŪS!
Neplaukite šių prietaiso dalių indaplovėje, kad nenusidėvėtų jų paviršiai.
•
Plaukite šias detales rankomis, pamerkę į vandenį su indų plovimo priemonėmis.
•
Perplaukite švariu vandeniu ir nusausinkite šluoste.
•
Prieš padėdami saugoti, daugiafunkcinį smulkintuvą surinkite.

Trikdžių šalinimas
Prietaisas neveikia.
Sprendimas:
Patikrinkite maitinimo lizdą.
Kita galima problemos priežastis:
Prietaise įrengtas saugos jungiklis, skirtas tam, kad prietaiso variklis neįsijungtų atsitiktinai.
Sprendimas:
Įsitikinkite, kad gerai surinkti ašmenys, apsauginis dangtelis ir variklio korpuso detalė.

Triukšmingumas
Vartotojo girdimas prietaiso skleidžiamas triukšmas (LpA) išmatuotas, laikantis DIN EN ISO 3744 nurodymų.
Nustatytas garsumas – 84.0 dB(A).

Techniniai duomenys
Modelis .................................................................................................................................. PC-MZ 1027
Elektros tiekimas:......................................................................................................... 220-240 V~, 50 Hz
Suvartojama elektros energija:....................................................................................................... 500 W
Apsaugos klasė:........................................................................................................................................II
Maksimali nepertraukiamo naudojimo trukmė:.......... įjungtas 10 sekundžių + 60 sekundžių pertrauka
Bendras svoris:............................................................................................................... maždaug 1.75 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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