Elektrinė mėsmalė
ARNICA Promeat W2000 grande
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Kuo ilgiau naudositės šia mėsmale, tuo labiau
įsitikinsite, kad pasirinkote tinkamai. Pagrindinis mūsų tikslas yra suteikti Jums daugiau. Kai
naudosite šį prietaisą pagal visas pateiktas instrukcijas, Jūs nustebsite, kaip paprasta pasiekti
maksimalų rezultatą.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
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 nepasiekiamoje vietoje.
• Niekada nepalikite veikiančio prietaiso įjungto be priežiūros. Jei reikia išeiti iš kambario,
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Niekada neneškite prietaiso suėmę už jo laido.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nepilkite ant jo vandens.
• Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Kai nenaudojate, prieš valydami ar išmontuodami prietaisą, visuomet išjunkite jį iš elektros
lizdo.
• Jei prietaisas sugestų, nemėginkite jo taisyti patys; susisiekite su autorizuotu techninės
priežiūros centru.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas. Pristatykite prietaisą į
autorizuotą priežiūros centrą.
• Niekada pirštais negrūskite mėsos į mėsmalę, naudokitės stumtuku.
• Šis prietaisas skirtas naudoti namuose; jisnepritaikytas komerciniams tikslams.
• Prieš keisdami priedus, patikrinkite, ar išjungėte prietaisą ir ištraukėte kištuką iš elektros
lizdo.
Informacija apie perdirbimą:

•
•
•

Šis produktas turi perdirbamų dalių. Neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Prašome prietaisą pristatyti į artimiausią elektrinių prietaisų surinkimo ir
perdirbimo punktą, arba susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl detalesnės
informacijos (WEEE direktyva).
PRIETAISO DALYS IR PRIEDAI (Pav. 1 ir Pav. 2)
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Mėsmalės korpusas
Nuimamas padėklas
Mėsos stumtukas
Priedų laikiklis
Produktų sudėjimo vamzdis
Sraigtas
Nerūdijančio plieno peiliukas
Du diskeliai skirtingo stambumo mėsos malimui
Priedas dešroms gaminti
Priedas mėsos kukuliams (įdarui) gaminti
Jungiamasis žiedas
Tvirtinimo varžtas
Įjungimo/ išjungimo jungiklis
TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: Promeat W2000 grande
Įtampa: 220-230 V
Dažnis: 50-60 Hz
Galingumas: 700 W
Maksimalus triukšmas: mažiau nei 70 dB (A)
NAUDOJIMAS
•
•
•
•

Prieš pirmą kartą naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
Atsargiai išimkite prietaisą iš dėžės. Drėgna, švaria šluoste nuvalykite dulkes.
Visas prietaiso dalis ir priedus nuplaukite vandeniu ir nusausinkite. Būkite atsargūs
valydami peiliuką, nes jis yra labai aštrus.
Prietaisą pastatykite ant stabilaus, tvirto ir sauso paviršiaus.

Pasiruošimas naudojimui (Pav. 3 ir Pav. 4)
• Laikydami produktų sudėjimo vamzdį, į jį įdėkite sraigtą.
• Ant sraigto ašies užmaukite peiliuką, kurio aštrūs kraštai turi būti nukreipti į išorę.
• Ant peiliuko užmaukite vieną iš diskelių.
• Prisukite mėsmalės korpuso dalį (A).
• Produktų sudėjimo vamzdį įdėkite į variklio dalį.
• Pritvirtinkite.
• Prie vamzdžio produktams prijunkite nuimamą padėklą.
• Įkiškite kištuką į elektros lizdą. Jūsų mėsmalė paruošta naudojimui.
Patarimai
• Prieš malimą nuo mėsos atskirkite kaulus, kremzles ir gyslas.
• Susipjaustykite mėsą mažesniais gabalėliais ir susidėkite ant padėklo.
• Po korpuso dalimi (A) pastatykite dubenį.

•
•
•

Įjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo/ išjungimo jungikliu.
Stumkite mėsą naudodamiesi stumtuku. ARSARGIAI! Niekada mėsos negrūskite pirštais, tai
pavojinga.
Prieš pradedant malti, niekuomet stipriai neužveržkite sausų peiliukų. Kiek reikia paveržkite
pradėjus malti, kad peiliukai susiteptų maisto produktais.

Priedo dešroms naudojimas (Pav. 5)
• Naudodamiesi šiuo priedu, galite gaminti įvairių rūšių dešras.
• Sumalkite mėsą ir tuomet ją gardinkite prieskoniais ir druska.
• Nuimkite korpuso dalį (A).
• Nuimkite diskelį ir peiliuką.
• Priešais sraigtą pritvirtinkite jungiamąjį žiedą, tada – priedą dešroms.
• Uždėkite korpusą į vietą.
• Jūsų prietaisas paruoštas gaminti nuostabias dešras.
• Prieš keidami priedus patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
Priedo mėsos kukuliams (įdarui) naudojimas (Pav. 6)
• Naudodamiesi šiuo priedu, galite gaminti įvairių rūšių įdarytus mėsos kukulius.
• Sumalkite mėsą ir tuomet ją gardinkite prieskoniais ir druska.
• Nuimkite korpuso dalį (A).
• Nuimkite diskelį ir peiliuką.
• Priešais sraigtą pritvirtinkite jungiamąjį žiedą, tada – priedą įdarui.
• Uždėkite korpusą į vietą.
• Prieš keidami priedus patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
• Jūsų prietaisas paruoštas gaminti nuostabius mėsos kukulius.
Valymas ir priežiūra
• Prieš valydami prietaisą, visada jį pirma išjunkite.
• Visada ištraukite kištuką iš įtampos lizdo.
• Pirmiausia nuimkite vamzdį produktams dėti, tuomet padėklą ir malimo korpusą (A).
Išardykite ir nuimkite peiliuką, diskelį ir sraigtą.
• Visas dalis galite plauti muiluotu vandeniu. Jas sausinkite švariu rankšluosčiu.
• Diskelis ir peiliukai visuomet turi išlikti tepaluoti. Po plovimo visada juos sutepkite.
• Niekada nepanardinkite pagrindinės prietaiso dalies ir kištuko po vandeniu.
• Prietaiso išorę valykite šiek tiek drėgnu, muiluotu skudurėliu, o nuvalykite švaria šluoste.
• Mėsmalės valymui niekada nenaudokite chemikalų.
• Priedus laikykite jų laikymo vietoje, o laidą – savo vietoje.
• Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl
psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems,
o tik su atidžia priežiūra arba atsakingo asmens pagalba.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

