Maisto smulkintuvas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų mums parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame teisingu keliu!
Siūlome Jums kur kas daugiau nei prieinamą kainą. Naudodami mūsų maisto smulkintuvą, netrukus suprasite,
kad, įsigiję šį prietaisą, priėmėte puikų sprendimą, ir šis įsitikinimas laikui bėgant tik tvirtės! Tai – daugiau
nei patrauklūs pažadai: naudodamiesi maisto smulkintuvu taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, nustebsite,
kaip lengvai atliekate kasdienius maisto ruošos darbus.
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I. SVARBIOS SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
• Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa sutampa
su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės galingumu. Prietaiso naudojamos srovės įtampa
nurodyta ant etiketės.
• Jaunesni nei 8 metų vaikai, asmenys, kurių protiniai ar fiziniai gebėjimai sutrikę, bei žmonės, galintys
nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis
gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens ir prieš tai tinkamai apmokyti.
• Laikykite produktą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu ir juo nesinaudotų neprižiūrimi.
• Naudodami bet kokį elektrinį prietaisą netoli vaikų, atidžiai juos prižiūrėkite. Nepalikite įjungto
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prietaiso neprižiūrimo. Neleiskite juo naudotis vaikams ir psichiškai ar fiziškai neįgaliems žmonėms,
kurie taip galėtų kelti grėsmę savo sveikatai ir gerovei.
Būkite atsargūs – pjaustyklės peiliukai yra labai aštrūs.
Visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate, prijungiate priedus
arba prietaisą išardote, taip pat norėdami prietaisą taisyti ir valyti.
Nelieskite judančių prietaiso dalių. Saugokite rankas, plaukus, drabužius. Atokiau nuo prietaiso
plaktuvo ir prijungiamų priedų laikykite menteles ir kitus įrankius. Taip išvengsite sužeidimų ir/ar
prietaiso gedimų.
Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas, prietaisą numetę ar kitaip jam pakenkę,
taip pat įvykus gedimui. Kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą – specialistai
įvertins prietaisui padarytą žalą, pataisys ar pakeis sugedusias elektrines ir mechanines dalis.
Naudojant neoriginalius ir ne gamintojo parduodamus priedus, gali nukrėsti elektra ar kilti gaisras.
Nenaudokite tokių priedų, antraip rizikuojate susižeisti.
Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
Neleiskite prietaiso laidams kyboti nusvirusiems nuo stalo ar spintelės kraštų.
Prieš valydami ir plaudami prietaiso priedus, nuimkite juos nuo korpuso.
Prieš įjungdami prietaiso variklį, visada įsitikinkite, kad dubenėlio dangtis tvirtai laikosi.
Neperženkite didžiausio leidžiamo maisto produktų kiekio ir per daug neapkraukite maisto
smulkintuvo variklio.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso ilgiau nei 30 sekundžių iš eilės. Prieš vėl jį naudodami, leiskite prietaisui
atvėsti 5 min. Nejunkite smulkintuvo, į talpyklą neįdėję maisto produktų.
II. PRIETAISO DALYS
1. Įjungimo mygtukas
2. Prietaiso korpusas ir variklis
3. Dubenėlio dangtelis
4. Nuimami 2-os pjaustyklės peiliukai
5. Pjaustyklė
6. Maišymo ir plakimo diskelis – priedas kremui gaminti
7. Apsauginiai pjaustyklės ašmenų dangteliai
8. 1,2 litro talpos dubenėlis
9. Pjaustyklės strypelis
10. Kremo gaminimo priedo strypelis
11. Dubenėlio kaištukas
III. TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis.................................................................................. Shogun
Įtampa:....................................................................... 230 V, 50 Hz
Sunaudojamos elektros energijos kiekis:........................ iki 500 W
Dubenėlio tūris:................................................................... 1200 ml
IV. NAUDOJIMAS

MAISTO KAPOJIMAS IR SMULKINIMAS
• Per 10-20 sekundžių susmulkinsite įvairius maisto produktus.
• Padėkite dubenėlį ant lygaus paviršiaus.
• Nuimkite pjaustyklės ašmenų apsauginius dangtelius. Užmaukite pjaustyklę ant kaištuko, esančio
dubenėlio centre.
• Į dubenėlį sudėkite maisto produktus.
• Uždenkite dubenėlį dangteliu.
• Ant viršaus užmaukite prietaiso variklio mechanizmą.
• Spustelėjus įjungimo mygtuką, prietaisas pradės smulkinti produktus.
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• Žemiau esančioje lentelėje rasite nurodymus, kaip smulkinti įvairius maisto produktus.
1 lentelė. Leistini produktų kiekiai ir smulkinimo laikas
DIDŽIAUSIAS LEISTINAS
SMULKINIMO
MAISTO PRODUKTAS
KIEKIS
TRUKMĖ
Petražolės
½ pluoštelio
10 s
Svogūnai
150 g
10 s
Agurkai
200 g
10 s
Morkos
200 g
10 s
Mėsa
150 g
20 s
Pomidorai
250 g
10 s
Sūris
200 g
20 s
Lazdyno riešutai
400 g
10 s
Riešutų branduoliai
400 g
10 s
Duona
½ kepaliuko
20 s
Airanas (jogurtinis gėrimas su vandeniu)
300 g jogurto, 400 ml vandens
10 s

MAIŠYMAS IR GRIETINĖLĖS BEI PADAŽŲ PLAKIMAS
•
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Galėsite išplakti ir išmaišyti iki 1200 ml gėrimų, pieno kokteilių, limonado, pasukų, majonezo, padažų,
grietinėlės, daržovių sriubos ir kiaušinių baltymų. Prijungę maišymo ir plakimo diskelį, tai padarysite
vos per 5-20 sekundžių.
Padėkite dubenėlį ant lygaus paviršiaus.
Užmaukite maišymo diskelį ant kaištuko, esančio dubenėlio centre.
Į dubenėlį sudėkite maisto produktus.
Uždenkite dubenėlį dangteliu.
Ant viršaus užmaukite prietaiso variklio mechanizmą.
Spustelėjus įjungimo mygtuką, prietaisas pradės plakti produktus.

V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Baigę naudotis prietaisu, prieš jį valydami ir nuimdami įtaiso dalis, ištraukite smulkintuvo kištuką iš
rozetės.
• Kad valyti būtų lengviau, nuimkite ir perplaukite nuimamas prietaiso dalis ir dubenėlį vos tik baigę
prietaisu naudotis.
• Nuplaukite ir išdžiovinkite prietaiso priedus ir dubenėlį. Galite prietaisą plauti ir indaplovėje. Nenaudokite
metalinių šveistukų ir stiprių ėsdinančių valiklių. Nusausinkite švelnia, švaria šluoste.
• Variklio aptaisą valykite drėgna šluoste. Nemerkite variklio į vandenį.
• Jei prietaisas neveikia, pirmiausiai įsitikinkite, kad kištukas gerai įstatytas į maitinimo lizdą. Tuomet
apžiūrėkite, ar teisingai surinktas įtaisas, ar dubenėlis uždengtas dangteliu. Jeigu prietaisas vis tiek
neveikia, kreipkitės į vietinio techninio aptarnavimo centro specialistą.

ĮSPĖJIMAS
•

•

Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai ar fiziniai gebėjimai sutrikę, bei žmonės, galintys
nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir reikalingų žinių trūkumo,
prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens ir prieš tai tinkamai
apmokyti.
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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