MAISTO SMULKINTUVAS
PC-SM1005

Naudojimo instrukcijos
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai. Neišmeskite garantinio lapelio ir
pirkimo čekio. Prietaiso pakuotę naudinga pasilikti tiems atvejams, kai prietaisą reikės pervežti į kitą vietą. Jei prietaisą paskolinsite kitiems
asmenims, nepamirškite jiems perduoti ir naudojimo instrukcijų.
• Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms.
• Nenaudokite prietaiso lauke.
• Saugokite jį nuo karščio šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių kampų.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
• Nenaudokite jo šlapiomis rankomis.
• Jei prietaisas sušlapo arba yra drėgnas, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo (suimkite už paties kištuko, o ne jo laido). Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite
kištuką.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Išeidami iš kambario, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
• Reguliariai tikrinkite prietaisą ir jo laidą. Jei pastebėsite pažeidimų, nebenaudokite prietaiso.
• Nemėginkite jo taisyti patys: tai gali būti pavojinga. Kad išvengtumėte pavojų, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
Maitinimo laidą pakeisti gali tik kvalifikuoti centro darbuotojai.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
• Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, visas pakuotės dalis laikykite jiems nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis: jie gali uždusti!
• Vaikai ir neįgalūs asmenys neturėtų naudotis prietaisu dėl nepakankamos patirties ir įgūdžių trūkumo, nebent atsakingas asmuo apmokys juos tai
daryti saugiai ir supažindins su visomis naudojimo instrukcijomis.
• Visuomet prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
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SVARBU JŪSŲ SAUGUMUI
Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs. Būkite atsargūs, nes galite susižeisti.
Prieš liesdami ar plaudami ašmenis, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jo korpusas nėra šlapias. Jei įjungsite šlapią prietaisą, gali įvykti trumpas jungimas arba elektros
iškrova.
Nesmulkinkite labai kietų produktų (ledo kubelių, muskato riešutų arba didelių konditerinio šokolado gabalų): galite apgadinti ašmenis.
Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais (pvz., įkaitusiais puodais).
Vaikai neturėtų naudoti prietaiso.
Prietaiso paskirtis
Prietaisas skirtas smulkinti ir maišyti maisto produktus ir gėrimus. Jis gali būti naudojamas gaminant majonezą, padažus, sriubas, kūdikių
maistelį ar pieno kokteilius.
Smulkinti ir maišyti galima ir karštus produktus.
Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Jis nėra skirtas komercinėms reikmėms. Naudojimas ne pagal paskirtį gali būti
labai pavojingas, nes jis gali sukelti materialinius nuostolius arba sužaloti.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios dėl prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį.

Prietaiso išpakavimas
• Išpakuokite prietaisą.
• Nuimkite visas plastikines ir kartonines pakuotės dalis, išvyniokite laidą.
• Patikrinkite, ar prietaiso komplekte nieko netrūksta.
Pastaba: prietaiso viduje gali būti susikaupusių dulkių. Prieš pradedant naudoti, rekomenduojame prietaisą išplauti.
Prietaiso dalys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kilpa pakabinimui
Valdymo ratukas
Mygtukas I
Mygtukas II
Variklio dalis
Variklio dalies pritvirtinimo / nuėmimo mygtukas
Smulkintuvas
Ašmenys

NAUDOJIMAS
•
•

Prieš smulkindami kietus produktus, supjaustykite juos gabalėliais (ne didesniais nei 1,5 cm skersmens) ir įpilkite šiek tiek
skysčio.
Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1 minutę be pertraukos. Leiskite jam 1 minutę atšalti, ir naudokite toliau.

Prietaiso dalių surinkimas
• Dėmesio: sužeidimų pavojus. Būkite atsargūs surinkdami prietaiso dalis: neprisižnybkite pirštų.
• Vienu metu paspauskite abu mygtukus (6).
• Prie smulkintuvo (7) pritvirtinkite variklio dalį (5). Užfiksuokite.
• Atleiskite mygtukus. Variklio dalis turi būti gerai pritvirtina prie smulkintuvo.
• Kad išmontuotumėte abi dalis, vienu metu paspauskite mygtukus (6) ir nuimkite smulkintuvą nuo variklio.
Jungimas į elektros tinklą
• Patikrinkite, ar įtampa jūsų namuose atitinka prietaiso naudojamą įtampą (žr. specifikacijas).
• Kištuką junkite į tvarkingą, įžemintą lizdą (220 – 240 V, 50 Hz).
Naudojimas
• Panardinkite smulkintuvo galvutę į maisto produktus ar skysčius. Prietaisą laikykite vertikalioje padėtyje: taip jis nesitaškys.
• Prietaisą laikykite viena ranka taip, kad galėtumėte paspausti veikimo mygtuką (I arba II).
Mygtukas I (3): minimalus greitis. Kintamą greitį pasirinksite naudodami valdymo ratuką (2).
Mygtukas II (4): maksimalus greitis. Nereguliuojamas.
Pulso režimas: pakartotinai spauskite ir atleiskite atitinkamą mygtuką.
• Prietaisas išsijungia atleidus mygtuką.
• Dėmesio: sužeidimų rizika. Išjungus prietaisą, ašmenys dar kurį laiką sukasi. Palaukite, kol jie sustos.
• Pastaba: jei maksimalus greitis bus pernelyg lėtas, pertraukite veiksmą ir sumažinkite produktų kiekį.
• Baigę naudoti prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nuvalę prietaisą, pakabinkite jį už kilpos (1).
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Valymas
Į indą su šiltu, muiluotu vandeniu įkiškite smulkintuvą. Perskalaukite ir nusausinkite jį.
Būkite atsargūs: ašmenys labai aštrūs.
Dėmesio: prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Jokiu būdu nepanardinkite variklio dalies į vandenį: galimas elektros šokas arba gaisras.
Prietaiso nevalykite metalinėmis kempinėlėmis ir paviršių ėdančiomis priemonėmis.
Prietaiso korpusą nuvalykite sudrėkinta šluoste.
Smulkintuvą galite plauti indaplovėje, tačiau naudokite mažiau valymo priemonių nei įprastai.
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Laikymas
Nuvalykite prietaisą ir jį gerai išdžiovinkite.
Prietaisą rekomenduojame laikyti jo originalioje pakuotėje, ypač jei kurį laiką jo neketinate naudoti.
Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje.
Techninės specifikacijos

Įtampa: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Galia: 700 W
Apsaugos klasė: II
Svoris: apie 1,05 kg
Naudoimas be pertraukos: iki 1 minutės
Triukšmo lygis: 81 dB(A)
Specifikacijos gali būti pakeistos.
Prietaisas atitinka galiojančias CE direktyvas.
Tinkamas nebenaudojamo prietaiso išmetimas
Pasirūpinkite mūsų gamta, neišmeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite juos į specialius elektrinių ir
elektroninių atliekų surinkimo punktus arba prekybos vietą. Taip padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos.

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

