Arnica Quick
Maisto smulkintuvas
Naudojimo instrukcijos
Kuo ilgiau naudositės šiuo mini smulkintuvu, tuo
labiau įsitikinsite, kad puikiai pasirinkote. Mūsų
pagrindinis tikslas – duoti jums daugiau, nei tik kainą,
tad mūsų gaminio pasirinkimas įrodo, kad pasiekėme
šį tikslą. Taigi dėkojame už mūsų gaminio
pasirinkimą. Naudodami šį mini smulkintuvą pagal
pateiktas instrukcijas, nustebsite pamatę, kaip greitai
galite viską atlikti.
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Atidžiai perskaitykite instrukcijas.
Įsitikinkite, ar maitinimo tinklo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
Naudodami prietaisą, būkite atidūs, kai šalia yra vaikų. Niekada nepalikite prietaiso be
priežiūros ir laikykite vaikams ir neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.
Peiliukai yra aštrūs, būkite atsargūs.
Kai nenaudojate, prieš valydami ar išmontuodami prietaisą, visuomet išjunkite jį iš įtampos
lizdo.
Nelieskite judančių prietaiso dalių. Rankas, plaukus, drabužius laikykite atokiau nuo prietaiso,
kai jis įjungtas. Taip išvengsite galimų sužeidimų ar prietaiso pažeidimų.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas, jei jis anksčiau blogai
veikė ar buvo nukritęs. Pristatykite prietaisą į autorizuotą priežiūros centrą, kur jis bus
apžiūrėtas ir, jei reikia, pataisytas.
Nenaudokite priedų, kurie nebuvo rekomenduojami gamintojo ar įsigyti ne kartu su prietaisu,
jų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros iškrovą ar sužeisti.
Nenaudokite prietaiso lauke.
Saugokite, kad maitinimo laidas nekabėtų ant aštrių stalo ar kitokių objektų kampų.
Prieš valydami, nuo prietaiso procesoriaus nuimkite priedus.
Prieš įjungdami prietaisą, visada įsitikinkite, kad dubens dangtelis saugiai įstatytas į vietą.
Neperkraukite prietaiso ir neviršykite maksimalios talpos.
DĖMESIO: niekada nesinaudokite prietaisu ilgiau nei 2 minutes vienu kartu. Leiskite jam
pailsėti 5 minutes prieš naudodamiesi vėl. Nenaudokite prietaiso, kai jis tuščias.
PRIETAISO DALYS

1. Įjungimo mygtukas
2. Variklio mechanizmas
3. Maitinimo laidas
4. Maišymo/ plakimo diskas – kremo gaminimo priedas
5. Dangtis
6. Smulkinantys peiliukai
7. Smulkinančių peiliukų apsauga
8. Dubuo
9. Velenas

TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa:
Energija:
Dubens talpa:
Svoris:
Tarnavimo laikas:
Maksimalus triukšmo lygis:

2 lentelė. Kremo gaminimo priedas

220-230 V 50-60 Hz
max 500 W
1 L (100-700 g)
1,35 kg
7 metai
mažiau nei 70 dB (A) En ISO 7779
NAUDOJIMAS

KAPOJIMAS/ SMULKINIMAS
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DIDŽIAUSIAS
LEISTINAS KIEKIS (g)

PROCESO TRUKMĖ (s) IR
POBŪDIS

Majonezas

700 g

Sriubos, padažai

700 g

Plakta grietinėlė

700 g

Gėrimai, limonadai,
pieno kokteiliai

700 g

Kiaušiniai

10 vnt.

Į dubenį sudėkite produktus (išskyrus
aliejų) ir juos išmaišykite. Tuomet per
tris kartus įdėkite reikiamą kiekį
aliejaus ir gerai išmaišykite masę, kol
gausite vientisą majonezą.
Sudėkite produktus į dubenį, prietaisą
įjunkite 20 sekundžių.
Įdėkite 1 puodelį grietinės, cukraus ir
vanilės. Maišykite, kol sustandės.
Dubenį pripildykite bent ¼ jo tūrio,
tačiau nepamirškite, kad plakimo
metu susidaro putos, kurioms reikia
palikti vietos. Maišykite 20
sekundžių.
Įmuškite į dubenį ir maišykite 5
sekundes.

PRODUKTAI

Naudodami smulkinančius peiliukus, per 10-20 sekundžių galite susmulkinti iki 500 g
skirtingo maisto.
Dubenį padėkite ant lygaus paviršiaus.
Nuimkite apsaugas nuo peiliukų ir juos uždėkite ant veleno dubenyje (Pav. 2).
Į dubenį sudėkite maisto produktus (Pav. 4).
Ant dubens uždėkite dangtelį (Pav. 5).
Ant dubens uždėkite variklio mechanizmą (Pav. 6).
Paspauskite mygtuką ir prietaisas ims smulkinti produktus (Pav. 7).
Prietaiso naudojimas plačiau apibūdinamas 1 Lentelėje.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1 Lentelė. Smulkinantys peiliukai
PRODUKTAI
Svogūnai,česnakai
Petražolės, kt. žolelės
Migdolai, graikiniai ir kt. riešutai
Morkos, salierai
Sūris
Dešra, dešrelės
Mėsa, žuvis, paukštiena
Pomidorai
Vaisiai

DIDŽIAUSIAS
LEISTINAS KIEKIS (g)
450 g
80 g
500 g
500 g
300 g
400 g
400 g
500 g
500 g

PROCESO TRUKMĖ
(s) IR POBŪDIS
5-10 pulsų
5 pulsai
5 s
10 s
5 pulsai
10 s
10 pulsų
10 s
5s

MAIŠYMAS, PLAKIMAS
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Išplakti ar išmaišyti galite iki 1 litro gėrimų, kokteilių, limonadų, majonezo, padažų,
grietinėlės, daržovių sriubos, kiaušinių ir pan. tam naudokite maišymo diską (kremo
gaminimo priedą) 5-20 sekundžių.
Dubenį padėkite ant lygaus paviršiaus.
Kremo gaminimo priedą uždėkite ant veleno dubenyje (Pav. 3).
Į dubenį sudėkite produktus (Pav. 4).
Ant dubens uždėkite dangtelį (Pav. 5).
Ant dubens uždėkite variklio mechanizmą (Pav. 6).
Paspauskite mygtuką ir prietaisas ims smulkinti produktus (Pav. 7).
Prietaiso naudojimas plačiau apibūdinamas 2 Lentelėje.
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Po naudojimosi ir prieš išmontuojant ir valant prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
Kad valymas būtų lengvesnis, prietaiso dalis plaukite iškart po naudojimo.
Išplaukite ir nusausinkite prietaiso dalis ir dubenį. Galite naudoti indaplovę. Nenaudokite
jokių braižančių valymo kempinėlių ar stiprių valiklių. Sausinkite minkštu, švariu
rankšluosčiu.
Motoro mechanizmo negalima panardinti į vandenį, jį valykite šiek tiek drėgna šluoste.
Jei jūsų prietaisas neveikia, pirmiausia patikrinkite, ar teisingai jį įjungėte į elektros tinklą.
Patikrinkite, ar gerai sudėtos prietaiso dalys. Jei prietaisas vis tiek neveikia, susisiekite su
autorizuotu priežiūros centru.

Duomenys apie prietaiso skleidžiamą triukšmą: Maksimalus triukšmo lygmuo yra 70 dB (A)
pagal EN ISO 7779 taisykles.
Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims, turintiems fizinę, psichinę ar kitokią
negalią, neturintiems pakankamai patiries ir įgūdžių naudotis prietaisu, nebent su atsakingo
asmens priežiūra ar naudojimo patarimais.
Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų šiuo prietaisu.

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

