•
•
•

Visus kitus priedus galite plauti indaplovėje.
Spalvoti maisto produktai gali pakeisti plastikinių prietaiso dalių spalvą. Nusidažiusias dalis
pavalykite aliejumi ir tuomet plaukite indaplovėje.
Prietaisą ir jo dalis plaukite po kiekvieno naudojimo.

DĖMESIO
•
Pirkdami prietaisą, nepamirškite paprašyti garantinio dokumento.
•
Pastebėję defektą, susisiekite su autorizuotu Arnica techninės priežiūros centru.
RECEPTAI
Ingredientai: 150 g sviesto, 250 g medaus.
Sviestą bent 24 valandas palaikykite šaldiklyje. Išėmę iš šaldiklio, 15 minučių palaikykite kambario
temperatūroje. Sviestą supjaustykite 1 cm dydžio kubeliais. Sviestą įdėkite į smulkintuvo indą. Ant
sviesto kubelių užpilkite medaus. Viską maišykite 5 sekundes.

Orbital / Orbital Plus / Orbital Luxury maišytuvas
Naudojimo instrukcijos
Kai pradėsite naudoti savo maišytuvą, suprasite, kad pasirinkote tinkamai. Mūsų tikslas yra suteikti
jums daugiau, nei tikitės. Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Perskaitykite visas
instrukcijas ir pagal jas naudokite maišytuvą – tuomet pamatysite, kaip geriausiai išnaudoti jo
galimybes. Tikimės, kad jums jis patiks.
SAUGUMO TAISYKLĖS
•
Nenaudokite prietaiso, prieš tai neperskaitę instrukcijų.
•
Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas tinkamas jūsų namuose esančiam elektros ir įtampos
tinklui.
•
Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su fiziniais, psichiniais ar
sensoriniais sutrikimais ir kuriems trūksta žinių ar patirties juo naudotis, nebent jie yra
apmokyti ir prietaisu naudojasi su atsakingo asmens priežiūra.
•
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
•
Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik autorizuoto Arnica techninės priežiūros
centro darbuotojai. Tokiu būdu jūs išvengsite galimo pavojaus.
•
Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•
Prietaisą naudokite tik jungdami į lizdą su įžeminimu. Kad nepažeistumėte prietaiso,
nenaudokite ilgintuvų su nepakankama srove. Jei naudojate ilgintuvus, jie turi būti įžeminti, o
laido vertikalus pjūvis turi būti 1 mm2.
•
Laidas neturi liestis su kitais prietaisais ar kabėti ant stalų ar kitokių baldų kampų.
•
Jei pažeistas prietaiso laidas, jei prietaisas buvo numestas ir pastebimas rimtas pažeidimas,
niekada nebenaudokite prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą Arnica techninės priežiūros
centrą.
•
Venkite judesių, kurie galėtų pažeisti laidą ar lizdą. Neneškite prietaiso laikydami už jo laido,
prilaikykite sieninį lizdą, kai traukiate kištuką ir niekada netraukite suėmę už laido.
•
Kai nenaudojate prietaiso ar paliekate be priežiūros, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Kištuką
ištraukite prieš prietaiso surinkimą, išmontavimą ar valymą.
•
Smulkinimo peiliukas yra labai aštrus – būkite atsargūs.
•
Jei pastebite kokį nors defektą ar pažeidimą, nejunkite prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą
Arnica techninės priežiūros centrą.
•
Niekada prietaiso ar jo laido neįmerkite į vandenį ar kitokį skystį, neplaukite indaplovėje,
nenaudokite vonioje ar kitokiose drėgnose vietose.
•
Niekada nelieskite peiliukų, kai prietaisas įjungtas.
DĖMESIO: jūsų prietaisas skirtas naudoti namų reikmėms. Nenaudokite jo komerciniams
tikslams ar biuruose.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

PRIETAISO DALYS
Orbital
A. Lėto veikimo mygtukas
B. Greito veikimo mygtukas
C. Variklio dalis
D. Plakimo dalis
L. Kabinimo ant sienos detalė

Orbital Plus
A. Lėto veikimo mygtukas
B. Greito veikimo mygtukas
C. Variklio dalis
D. Maišytuvo dalis
E. Smulkintuvo dangtelis
F. Smulkintuvo peiliukas
G. Smulkintuvo indas
H. Maišytuvo pavarų dėžė
I. Plakimo šluotelė
J. Maišymo dubuo
K. Maišymo indo dangtelis
L. Kabinimo ant sienos detalė
Orbital Luxury
A. Lėto veikimo mygtukas
B. Greito veikimo mygtukas
C. Variklio dalis
D. Maišytuvo dalis
E. Smulkintuvo dangtelis
F. Smulkintuvo peiliukas
G. Smulkintuvo indas
H. Maišytuvo pavarų dėžė
I. Plakimo šluotelė
J. Maišymo dubuo
K. Maišymo indo dangtelis
M. Priedų dėžė
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis: Orbital / Orbital Plus / Orbital Luxury
Srovė: 220-230 V / 220-230 V / 220-230 V
Dažnis: 50 Hz / 50 Hz / 50 Hz
Galia: 500 W / 500 W / 500 W
NAUDOJIMAS
Prieš naudojant pirmą kartą:
•
Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
•
Priedus (išskyrus variklio dalį ir pavarų dėžę) išplaukite karštu vandeniu.
•
Priedo ir pavarų dėžės nepanardinkite į vandenį. Valykite juos drėgna šluoste.
•
Susipažinkite su prietaisu ir jo dalimis.
DĖMESIO!
Atkreipkite dėmesį, kai naudojate prietaisą:
Nenaudokite prietaiso be pertraukų ilgą laiką. Naudokite su pertraukomis (trumpais paspaudimais).
Maišytuvo naudojimas
Maišytuvą galite naudoti padažų, sriubų, majonezo, kūdikių maistelio ir pan. ruošimui:
•
Variklio dalį uždėkite ant maišytuvo dalies ir užtvirtinkite sukdami kryptimi, nurodyta strėlyte
(Fig. 1-2).
•
Į maišymo ar kitokį indą įdėkite produktus, kuriuos plaksite. Įjunkite prietaisą spausdami lėto
arba greito veikimo mygtuką (Fig. 3).
•
Kai baigėte maišyti produktus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.

Pastaba:
kai maišote produktus dubenyje, prietaisą laikykite stačiai (Fig. 3). Niekada jo nelaikykite
pakreipę (Fig. 4).
Plakimo šluotelės naudojimas
Plakimo šluotelė naudojama kiaušiniams suplakti ar grietinėlei gaminti.
•
Šluotelės dalį uždėkite ant maišytuvo pavarų dėžės (Fig. 5), tuomet variklio dalį uždėkite ant
plakimo šluotelės ir užtvirtinkite sukdami kryptimi, nurodyta strėlyte (Fig. 6).
•
Kai naudojate plakimo šluotelę, rinkitės gilesnį dubenį, taip apsisaugosite nuo taškymosi (Fig.
7).
•
Po naudojimo pavarų dėžę nuimkite nuo variklio dalies. Tuomet plakimo šluotelę nuimkite
nuo pavarų dėžės.
Smulkintuvo naudojimas
Smulkintuvas gali būti naudojamas smulkinti mėsą, sūrį, svogūnus, mėtas, česnaką, morkas,
graikinius riešutus, migdolus, džiovintas slyvas ir t.t.
•
Smulkintuvo nenaudokite labai kietiems produktams smulkinti (pvz., kokoso riešuto, kavos
pupelių ir grūdų).
•
Prieš naudodami smulkintuvą:
atsargiai nuo peiliukų nuimkite plastikinį dėklą. Peiliuką laikykite už jo plastikinės dalies.
peiliuką įstumkite į smulkintuvo indą (Fig. 8). Smulkintuvą padėkite ant neslystančio ir
lygaus paviršiaus.
maistą sudėkite į smulkintuvo indą.
uždarykite indą ir smulkintuvo pavarų dėžę (Fig. 9).
variklio dalį įstatykite į smulkintuvo pavarų dėžę ir pasukite strėlyte nurodyta kryptimi, kol
užsifiksuos (Fig. 10).
įjunkite prietaisą. Visuomet viena ranka laikykite variklio dalį, kita – smulkinimo indą.
po naudojimo išjunkite prietaisą ir išimkite variklio dalį iš smulkintuvo pavarų dėžės.
išimkite smulkintuvo pavarų dėžę.
atsargiai nuimkite peiliuką.
iš smulkintuvo indo išimkite maistą.
Maistas
Mėsa
Mėtos ir pan. žolelės
Riešutai
Sūris
Duona
Svogūnai
Sausainiai, krekeriai
Uogos
Medus, sviestas

Maksimalus kiekis
150 g
50 g
150 g
100 g
75 g
150 g
150 g
200 g
400 g

Laikas
10-20 paspaudimų
10-15 paspaudimų
5-10 paspaudimų
10-15 paspaudimų
15-20 paspaudimų
5-10 paspaudimų
5-10 paspaudimų
5-10 paspaudimų
5 paspaudimai

Pastaba: su pertraukomis prietaisą galite naudoti spausdami mygtuką vos vieną kartą.
Pastaba: plakami / smulkinami produktai neturėtų būti didesni nei 1-2 cm.
Pastaba: į smulkinimo indą ar plakimo dubenį nedėkite karšto maisto, prieš tai jo neatvėsinę.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
•
Variklio dalį ir maišytuvo pavarų dėžę valykite šlapia šluoste, niekada jų neplaukite panardinę
vandenyje ar indaplovėje (Fig. 12).
•
Smulkintuvo pavarų dėžę galite plauti po tekančiu vandeniu, tačiau niekada visiškai
nepanardinkite į vandenį ir neplaukite indaplovėje.

