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HAND BLENDER
SAFETY
RANKINIO
TRINTUVO
SAUGOS REIKALAVIMAI
Labai svarbu atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų asmenų saugumą.
Šioje instrukcijoje pateikiame daugybę svarbių saugos reikalavimų. Visada perskaitykite ir laikykitės saugos reikalavimų.
See Tai yra saugos įspėjimo simbolis.
Šis simbolis informuoja apie galimą pavojų stipriai susižaloti ir
sužaloti kitus asmenis.
Prie visų saugos reikalavimų yra nurodomas įspėjamasis simbolis ir
žodis “DANGER („PAVOJINGA“) arba WARNING (“DĖMESIO“). Šie
žodžiai reiškia, kad:
Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite
stipriai susižaloti ar net žūti.

DANGER

WARNING

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite
stipriai susižaloti ar net žūti.

Visose saugos rekomendacijose aprašomas galimas pavojus, be to, kaip sumažinti
susižalojimų tikimybę. Taip pat aprašomos situacijos, kas gali įvykti nesilaikant šių
instrukcijų.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
Naudojant elektrinius buitinius prietaisus, privaloma laikytis saugos reikalavimų,
įskaitant ir pateiktus žemiau:
1.
2.

Perskaitykite visas instrukcijas.
Norėdami išvengti elektros šoko rizikos, nemerkite prietaiso variklio korpuso, laido,
kištuko į vandenį.
3. Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių susilpnėję
sensoriniai ir protiniai gabumai arba kuriems trūksta žinių, nebent tokie asmenys yra
prižiūrimi atsakingo asmens ir apmokomi, kaip naudotis prietaisu.
4. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.
5. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
6. Nenaudokite jokių prietaisų, jeigu pažeisti jų laidai ar kištukai, taip pat, jeigu prietaisas
blogai veikia ar yra pažeistas kitu būdu. Grąžinkite prietaisą į artimiausią aptarnavimo
centrą patikrai, remontui ar taisymui.
7. Priedų, kurių nerekomenduoja „KitchenAid“ gamintojas, naudoti nerekomenduojama,
kadangi gali kilti gaisro, elektros šoko ar susižalojimo pavojus.
8. Neleiskite laidui kyboti virš stalo ar darbastalio krašto. Laido perteklių galite suvynioti
ant laikiklio įkroviklio apačioje.
9. Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų su įkaitusiais paviršiais, įskaitant ir orkaitę.
10. Maišant skysčius, ypatingai karštus, norėdami išvengti skysčio išliejimo, naudokite
aukštą indą arba nedidelius skysčio kiekius.
11. Maišymo metu, norėdami išvengti sunkių susižalojimų ir nepažeisti prietaiso, rankas ir
virtuvinius įrankius laikykite atokiau. Išėmimui naudokite grandiklį, bet tik tuo atveju, kai
trintuvas yra išjungtas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
6
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12. Aštrūs peiliai. Būkite atsargūs.
13. Prieš rankinį trintuvą įjungiant, patikrinkite, ar saugiai uždėtas smulkintuvo adapteris.
14. Jeigu prietaisą paliekate be priežiūros ir prieš montavimo, išmontavimo ar valymo
darbus, pirmiausia nepamirškite išimti maitinimo elemento.
15. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui

Lietuvių

Eesti

HAND BLENDER
SAFETY
RANKINIO
TRINTUVO
SAUGOS REIKALAVIMAI

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
Elektros reikalavimai

Maitinimo įtampa: 12 V ličio jonų / 1,5 Ah / 16 Wh maitinimo
elementas, Nr.: 5KCL12IBOB
Įkroviklis
įvestis: 18 V/660 mA
Išvestis: 12 V/550 mA
Įkroviklio modelio Nr.: 5KCL12CSOB
Įkroviklio adapteris
įvestis: 220-240 V / 50/60 Hz / 18 W
Išvestis: 18 V/660 mA
Įkroviklio adapterio modelio Nr.: W10533411

Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas
Šis buitinis prietaisas yra paženklintas
pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų
(WEEE) šalinimo.
Taip siekiant užtikrinti, kad šis prietaisas
būtų pašalintas saugiai ir išvengti galimų
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai, jeigu minėtos atliekos yra
šalinamos netinkamai.
Ant prietaiso ar dokumentuose nurodytas simbolis
reiškia, kad prietaiso

negalima šalinti kartu su buitinėmis
atliekomis. Todėl, tokias prietaisą būtina
pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą
perdirbimui.
Atliekas privaloma šalinti pagal vietos
aplinkosaugos reikalavimus.
Dėl išsamesnės informacijos apie
atliekų tvarkymą ir perdirbimą, prašome
kreiptis į miesto valdžios atstovus,
buitinių atliekų tvarkymo įstaigas ar
pardavėją, iš kurio šią prekę įsigijote.

„KitchenAid“ ličio jonų (Li-Ion) maitinimo elemento šalinimas
Maitinimo elementus šalinkite laikydamiesi galiojančių vietos reikalavimų. Dėl
perdirbimo susisiekite su perdirbimo
agentūromis, veikiančiomis jūsų
apylinkėse.

Net ir išsikrovusių maitinimo elementų
sudėtyje lieka tam tikras kiekis energijos.
Prieš šalinant, juostele užklijuokite
terminalus, taip išvengsite trumpo
sujungimo, dėl kurio gali kilti gaisras ar
sprogimas.

7

6
W10529667B_01_EN.indd 7
W10506678A_01_EN.indd 6

1/11/13 9:11 AM
7/11/12 1:44 PM

PARTS
AND
FEATURES
DALYS
IR OSAD
FUNKCIJOS
SEADME
JA FUNKTSIOONID
Dalys ir priedai
Maitinimo elemento skyrius
Variklio korpuso nugarėlė
Variklio
korpuso
priekinė dalis

Maitinimo elemento
išėmimo mygtukas /
Pakabinimo kilpa

Atrakinimo
mygtukas

Atrakinimo
mygtukas
Greičio
reguliavimo
mygtukai

LED ekrano
greičio nustatymo
indikatorius

Laikymo
vieta

LED ekrano
maitinimo elemento
energijos likučio indikatorius

Maitinimo elementas

LED ikroviklio
indikatorini /
dangčio
atkėlimo mygtukas
-

Įkroviklio
pagrindas

20 cm nerūdijančio
plieno trintuvo kotas
* Rodomas su
pritvirtintu
S formos peiliu

8
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DALYS
FUNKCIJOS
PARTS IR
AND
FEATURES
Dalys ir priedai
Lietuvių

PEILIAI

APSAUGOS

Varpo formos
apsauga
S formos peilis

Apsauginis dangtis
Žvaigždės formos peilis

Putų plakiklis

33 cm trintuvo kotas
4 Cup
p
3 1/2 Cu
3 Cup
p
2 1/2 Cu

2 Cup
p
1 1/2 Cu

1 Cup

p
1/2 Cu

Trintuvo indas

Smulkintuvo priedas

Plaktuvo priedas
Dėklas
9
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DALYS AND
IR FUNKCIJOS
PARTS
FEATURES
Priedų gidas
Priedas
S formos peilis

Geriausia naudoti
Trinti, grūsti, pertrinti
Sriubas, termiškai apdorotas daržoves,
padažus, kūdikių maistą, vaisių kokteilius,
pieno kokteilius, glajų, smulkinti ledo gabaliukus

Žvaigždės formos peilis
Supjaustyti gabaliukais, smulkinti
Termiškai apdorotus mėsos produktus,
jautienos padažą, faršą
.
Putų plaktuvas
Plakti iki putų, maišyti
Pieną („Latte“ arba „Cappuccino“ kavai),
pyragų tešlą, kepinių tešlą, keksiukų tešlą
.

Plaktuvas

Smulkintuvas

Plakti, daryti emulsiją, prisotinti oro
Kiaušinio baltymus, kremą, majonezą,
padažą, putėsius, pudingą

Smulkinti
Daržoves, Parmezano sūrį, riešutus, Salsa
padažą, kirtai virtus kiaušinius, skrebučių
gabaliukus, žoleles, apdorotą mėsą, jautienos
padažą, faršą.

10
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RANKINIO TRINTUVO

Lietuvių

Prieš pirmąjį naudojimą: maitinimo elemento įkrovimas

1

3

5

Prijunkite įkroviklį prie maitinimo tinklo.

Įstatykite maitinimo elementą į įkroviklį,
sulygiuokite plokščiąją maitinimo
elemento pusę su plokščiąja lizdo puse ir
įstatykite. Turi pasigirsti spragtelėjimas.

Maitinimo elementą įkraukite po kiekvieno
naudojimo, jeigu maitinimo elemento
indikatorius rodo mažiau nei 25 proc.
maitinimo elemento energijos likutį (šviečia
tik viena LED maitinimo elemento energijos
likučio indikatoriaus lemputė) arba, jeigu
maitinimo elementas yra pilnai išsikrovęs.

2

Norėdami atidaryti, nuspauskite
dangčio atkėlimo mygtuką.

4

Įkrovimo metu pradeda mirksėti LED
indikatorius. Kai maitinimo elementas
yra pilnai įkrautas, LED indikatorius
dega nepertraukiamai.

PASTABA: Jeigu įstačius maitinimo
elementą įkroviklio indikatorius sumirksi tris
kartus, vadinasi, įvyko maitinimo elemento
klaida. Patikrinkite, ar teisingai įdėtas
maitinimo elementas. Jeigu lemputė ir toliau
mirksi greitu tempu, galbūt maitinimo
elementas yra pernelyg šaltas, karštas
šlapias ar pažeistas. Leiskite maitinimo
elementui atvėsti, sušilti arba išdžiūti ir
paskui pabandykite įdėti iš naujo. Jeigu
gedimo pašalinti negalite, žr. „Aptarnavimas
ir garantija“.

PASTABA: Maitinimo elementai nesukuria
„atminties“, jeigu yra įkraunami po dalinio
įkrovimo. Nebūtina iškrauti maitinimo elemento
iki galo prieš jį įkraunant.
11
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RANKINIO
TRINTUVO
NAUDOJIMAS
OPERATING
THE HAND
BLENDER
Assembling
the Hand
Blender
Rankinio trintuvo
montavimas

Įsipjovimo pavojus.
Būkite atsargūs.
Nesilaikant šių reikalavimų,
galite įsipjauti.

Prieš pirmąjį naudojimą
Prieš pirmąjį „KitchenAid“ rankinio trintuvo
naudojimą, nuvalykite variklio korpusą,
plaktuvo ir kapojimo priedų adapterius švaria,
šiek tiek sudrėkinta šluoste ir pašalinkite
susikaupusias dulkes ar nešvarumus.
Valymui galite naudoti švelnias plovimo
priemones. Nenaudokite šveičiamųjų valymo
priemonių. Nusausinkite. Dėl išsamesnės
informacijos, žr. „Priežiūra ir valymas“.

PASTABA: Neplaukite plaktuvo ir smulkintuvo adapterių indaplovėje.

1

Trintuvo koto įstatymas į varpelio formos
peilį (žr. „Priedų gidas“). Sukite tol, kol
pasigirs spragtelėjimas.

2

Nuo peilio nuimkite varpelio formos
apsaugą.

Lizdas
Montavimo
angos

3

Įstatykite trintuvo kotą į variklio korpusą ir
pasukite, kad užfiksuotumėte, kol pasigirs
spragtelėjimas.

Varpo formos
apsauga

Naudokite varpelio
formos apsaugą, kad
išvengtumėte žalos peiliui
tuo atveju, jeigu rankinio
trintuvo nenaudojate.

4

Jeigu naudojate apsauginį dangtį,
pastatykite jį ant plokščio paviršiaus ir
nustatykite taip, kad montavimo spaustukai būtų tarp peilio lizdų.

Apsauginį dangtį taip pat
galite naudoti norint
apsaugoti virtuvinius indus.

Apsauginis
dangtis

12

W10529667A_01_EN.indd 12

12/28/12 12:51 PM

Lietuvių

RANKINIO
TRINTUVO
NAUDOJIMAS
OPERATIN G
THE
HAND
BLENDER
SAUMIKSERI
KASUTAMINE

5

Įstatykite apsauginį dangtį į vietą
naudodami tolygų spaudimo žemyn
judesį.

6

Įstatykite įkrautą maitinimo elementą į
rankinio trintuvo variklio korpuso
viršutinę dalį. Patikrinkite, ar užsifiksavo.

LED ekrano naudojimas
SVARBI INFORMACIJA: Prieš rankinio trintuvo naudojimą būtina nuspausti atrakinimo mygtuką.

LED ekranas

1

Naudojant rankinį trintuvą, visada
įsitikinkite, ar LED ekranas yra
nukreiptas į jus. Rankeną suimkite taip,
kad nykštys būtų ant prietaiso
nugarėlės, o likę pirštai – prietaiso
priekyje, ant jungiklių, žr. pav.

Maitinimo elemen
to energijos likučio
indikatorius
Atrakinimo
mygtukas

2

Apatinė LED ekrano eilutė rodo
maitinimo elemento energijos likutį.
Laikykite rankinį trintuvą taip, kad
galėtumėte matyti LED ekraną
nuspaudus atrakinimo mygtuką

„Pulse“ režimo
mygtukas
Greičio reguliavimo
mygtukai
Greičio nustatymo
indikatorius

3

Viršutinė LED ekrano eilutė rodo greičio
nustatymo parametrus. Norėdami
reguliuoti greitį, spauskite kryptinius
mygtukus rodomuoju pirštu ir stebėkite
greičio nustatymus LED ekrane. Jeigu
LED ekranas yra nukreiptas į jus, tokiu
atveju dešinysis mygtukas leidžia greitį
padidinti, o kairysis – sumažinti.

4

Nustačius pageidaujamą greitį,
norėdami pradėti trinti, nuspauskite
„PULSE“ mygtuką. Daugiau informacijos „Trintuvo koto naudojimas“ sk.

PASTABA: Rankinis trintuvas
automatiškai išsijungs po 60 s, jeigu
prietaisas buvo nenaudojamas arba
atrakintas rankiniu būdu.
13
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RANKINIOGTRINTUVO
NAUDOJIMAS
OPERATIN
THE HAND
BLENDER
Trintuvo koto naudojimas
Rankinį trintuvą puikiai tinka naudoti trynimui, smulkinimui ar tyrės gaminimui.
Geriausiai tinka naudoti ruošiant sriubas, termiškai apdorotas daržoves, padažus,
kūdikių maistą, vaisių kokteilius, pieno kokteilius, glajų ar skaldyti ledo gabaliukus.

Atrakinimo
mygtukas

Greičio reguliavimo
mygtukai

LED ekranas

1

Nuspauskite atrakinimo mygtuką.
Užsidegusi LED lemputė reiškia, kad
prietaisas yra paruoštas naudojimui.

Greičio nustatymo
indikatorius
Norėdami nustatyti greitį, naudokite
kryptinius mygtukus, o LED ekraną vadovą.

2

„Pulse“
režimo
mygtukas

Siūlė

3

Įstatykite rankinį trintuvą į mišinį.
Paskui, norėdami įjungti, nuspauskite
„PULSE“ mygtuką.

PASTABA: Nemerkite rankinio trintuvo į
skysčius gyliau, nei priedų tvirtinimo siūlė.
Nemerkite variklio korpuso į skysčius ar
kitus mišinius.

4

Baigus trynimo funkciją, prieš
ištraukdami trintuvą iš indo,
nepamirškite prietaiso išjungti.

5

PATARIMAS: Norėdami išvengti turinio

išsiliejimo, trintuvą įstatykite į indą ir tik
tuomet nuspauskite įjungimo mygtuką,
o prieš trintuvą ištraukiant, nepamirškite
įjungimo mygtuko atleisti.
14
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Uždėdami pirštą ant maitinimo
elementų skyriaus atidarymo mygtuko
išimkite maitinimo elementą ir patraukite
mygtuką toliau nuo variklio korpuso.
Maitinimo elementas iškris iš prietaiso
viršutinės dalies.

SVARBI INFORMACIJA: Maitinimo elemento nedėkite į prietaisą tol, kol nesumontuosite visų reikalingų priedų. Po naudojimo,
prieš rankinio trintuvo išmontavimą, visada
išimkite maitinimo elementą.
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Lietuvių

Plaktuvo priedo naudojimas
Plaktuvą naudokite kremo, kiaušinio baltymo trynimui, tirpių pudingų maišymui,
padažų, putėsių ar majonezo ruošimui.

Atrakinimo
mygtukas

1

Plaktuvo adapterį įstatykite į variklio
korpusą ir pasukite norėdami
užfiksuoti, kol pasigirs spragtelėjimas.

2

Įstatykite maitinimo elementą į
rankinio trintuvo variklio korpusą.
Įstatykite rankinį trintuvą į mišinį.
Nuspauskite atrakinimo mygtuką.

PATARIMAS: Norėdami išvengti turinio išsiliejimo, trintuvą įstatykite į indą ir tik
tuomet nuspauskite įjungimo mygtuką, o prieš trintuvą ištraukiant, nepamirškite
įjungimo mygtuko atleisti. Nerūdijančio plieno plaktuvas gali subraižyti nelimpančius
paviršius; stenkitės nenaudoti plaktuvo kartu su nelimpančia danga padengtais
virtuviniais indais.

Siūlė

Greičio reguliavimo
mygtukai
greičio nustatymo
indikatorius

3

Nustatykite „Speed1“ rankinio trintuvo
greitį ir nuspauskite „PULSE“
mygtuką.

4

Baigus plakimo funkciją, prieš
ištraukdami trintuvą iš indo,
nepamirškite prietaiso išjungti.

PASTABA: Nemerkite rankinio trintuvo į
skysčius gyliau, nei priedų tvirtinimo siūlė.
Nemerkite variklio korpuso į skysčius ar kitus
mišinius.

15
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RANKINIO G
TRINTUVO
NAUDOJIMAS
OPERATIN
THE HAND
BLENDER
Smulkintuvo priedo naudojimas

Įsipjovimo pavojus.
Būkite atsargūs.
Nesilaikant šių reikalavimų,
galite įsipjauti.

Smulkintuvo adapterį naudokite nedidelių
maisto produktų kiekių smulkinimui, pavyzdžiui,
apdorotam maistui, sūriui, daržovėms,
žolelėms, krekeriams, duonai ir riešutams.
SVARBI INFORMACIJA: Maitinimo elemento
nedėkite į prietaisą tol, kol nesumontuosite visų
reikalingų priedų. Po naudojimo, prieš rankinio
trintuvo išmontavimą, visada išimkite maitinimo
elementą

1

Įstatykite smulkinimo peilį į smulkinimo
indą.

2

3

Smulkintuvo adapterį pritvirtinkite prie
smulkintuvo indo. Įstatykite adapterį
tiesiai. Nemėginkite smulkintuvo
adapterio įsriegti.

4

Į indą sudėkite nedidelius maisto
produktus, kuriuos ketinate smulkinti.

Sulygiuokite smulkintuvo indą su variklio
korpuso ir sujunkite. Paskui, į rankinio
trintuvo variklio korpusą įstatykite
maitinimo elementą ir nuspauskite
atrakinimo mygtuką.

„Pulse“
režimo
mygtukas

5

Prilaikykite variklio korpusą viena ranka,
o kita – apdorojimo metu – smulkintuvo
indą.

6

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
„Pulse“ mygtuką nuspauskite ir atleiskite
tol, kol apdorojami maisto produktai bus
pageidaujamos konsistencijos.

16
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OPERATIN TRINTUVO
G THE HAND
BLENDER
RANKINIO
NAUDOJIMAS

Smulkintuvo adapterį naudokite nedidelių
maisto produktų kiekių smulkinimui,
pavyzdžiui, apdorotiems mėsos produktams, sūriui, daržovėms, žolelėms,
krekeriams, duonai ir riešutams.

Lietuvių

Smulkintuvo priedo naudojimas (tęsinys)

PASTABA: Norėdami nuimti smulkintuvo
adapterį nuo smulkintuvo indo, ištraukite jį
tiesiai. Nemėginkite smulkintuvo adapterio išimti pasukant.

7

Prieš nuimant variklio korpusą nuo
smulkintuvo adapterio, palaukite kol
LED lemputė užges.

Smulkintuvo naudojimo gidas
Maisto produktų

Kiekis

Mėsos produktai

200 g

Supjaustykite 2 cm kubeliais

5

15 s

Migdolo riešutai

200 g

Sudėkite neskaldytus riešutus

3

25 s

Paruošimo būdas

Greitis Trukmė

Česnakas

10–12 skiltelių Sudėkite nesmulkintas

3

15 s

Svogūnai

100 g

Padalinkite į ketvirčius

3

15 s

Sūris

100 g

Supjaustykite 1 cm kubeliais

5

Kietai virti kiaušiniai

2

Sudėkite nesmulkintus kiaušinius 4

30 s
3 pulsai

Morkos

200 g

Supjaustykite vidutinio dydžio
morkas į ketvirčius

3

15 s

Žolelės

50 g

Pašalinkite kotelius

4

15 s

* Apyt. apdorojimo laikas ir greitis.

Faktinis laikas gali skirtis priklausomai maisto produktų kokybės ir reikiamo smulkinimo dydžio.
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TIPS
FOR GREAT RESULTS
REKOMENDACIJOS
Technologijos, skirtos geresniems trynimo ir smulkinimo rezultatams pasiekti
Riešo judesys

Iškėlimas

Geresniems trynimo rezultatams pasiekti: Atremkite trintuvą į trintuvo indo dugną, paskui
pakreipkite kampu ir lėtai iškelkite palei indo sienelę. Savo riešo judesiu ir trintuvo svoriu
atlikti visą darbą. Keliant rankinį trintuvą į viršų, pastebėsite, kad maisto produktai, esantys
indo apačioje iškils. Jeigu maisto produktai daugiau nebekyla nuo indo dugno, nuleiskite
rankinį trintuvą iki indo apačios ir trinkite maisto produktus iki pageidaujamos konsistencijos.

PATARIMAS: Norėdami išvengti
pratekėjimo, prieš trynimą numatykite
šiek tiek vietos maisto iškilimui trynimo
metu.

Geresniems smulkinimo rezultatams
pasiekti: Įstatykite rankinį trintuvą su
pritvirtintu trintuvo kotu į indą. Jeigu norite
susmulkinti kietus, šaldytus vaisius ar ledą,
įpilkite nedidelį kiekį skysčio, kad apsemtų S
formos peilį. Nepamirškite prieš ištraukdami
trintuvą iš indo, prietaisą išjungti.

Patarimai
•
•

Supjaustykite kietus maisto gabaliukus į mažus kubelius.
Trintuve yra sumontuota apsauga
nuo perkaitimo. Jeigu naudojimo
metu rankinis trintuvas staiga sustoja,
vieną kartą nuspauskite atrakinimo
mygtuką, o paskui- „Pulse“ mygtuką.
Jeigu prietaisas neveikia, bet
maitinimo elemento indikacinėje
juostoje yra matoma informacija,
leiskite prietaisui atvėsti 10 min. Jeigu
prietaiso ekrane jokia informacija
nerodoma maitinimo elemento

18
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•

•

indikacinėje juostoje, įkraukite
maitinimo elementą. Jeigu maitinimo
prietaisas yra pilnai įkrautas, o
prietaisas vis tiek neveikia, susisiekite
su „KitchenAid“.
Norėdami išvengti turinio išsiliejimo,
trintuvą įstatykite trintuvo kotą į indą ir
tik tuomet nuspauskite įjungimo
mygtuką, o prieš trintuvą ištraukiant,
nepamirškite įjungimo mygtuko
atleisti.
Jeigu maistą trinate prikaistuvyje arba
virtuviniame inde, nukelkite prikaistuvį
nuo kaitlentės.

12/28/12 12:51 PM

REKOMENDACIJOS
TIPS
FOR GREAT RESULTS
•

•
•
•

Norėdami nepriekaištingai sutrinti
turinį, trintuvą laikykite pakreiptą
kampu ir atsargiai tai šiek tiek
pakelkite į viršų, tai šiek tiek
nuleiskite žemyn. Trintuvu
nemėginkite daužyti indo turinio.
Norėdami išvengti pratekėjimo, prieš
trynimą numatykite šiek tiek vietos
maisto iškilimui trynimo metu.
Saugokite, kad trintuvo
neįmerktumėte į įkaitusį prikaistuvį ar
indą.
Prieš trinant, iš vaisių pašalinkite
kauliukus ar sėklytes

•

•
•

•

Trintuvu draudžiama smulkinti kavos
pupeles ar kietus maisto produktus,
pavyzdžiui, muskato riešutus.
Smulkinant panašius maisto produktus galite pažeisti trintuvo peilius.
Nedėkite trintuvo bei smulkintuvo
indų į mikrobangų krosnelę.
Nerūdijančio plieno plaktuvas gali
subraižyti nelimpančius paviršius;
stenkitės nenaudoti plaktuvo kartu su
nelimpančia danga padengtais
virtuviniais indais.
Norėdami išvengti turinio išsiliejimo,
plaktuvo priedą naudokite giliuose
induose ar keptuvėse.

Lietuvių

Patarimai (tęsinys)
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PRIEŽIŪRA
IR VALYMAS
CARE
AND CLEANING
Rankinio trintuvo valymas
PASTABA: Jeigu prietaisą paliekate be
priežiūros ir prieš montavimo,
išmontavimo ar valymo darbus, pirmiausia nepamirškite išimti maitinimo
elemento.
Nemerkite variklio korpuso ar adapterių į
vandenį. Neplaukite plaktuvo ir smulkintuvo adapterių indaplovėje.

1

Nuimkite adapterius ir priedus.

4 Cup
3 1/2 Cup
3 Cup
2 1/2 Cup

2 Cup
1 1/2 Cup

1 Cup

1/2 Cup

2

Trintuvo kotą, indą ir dangtį, plaktuvą, smulkintuvo indą, peilius ir apsauginį dangtį plaukite
karštu ir muiluotu vandeniu arba indaplovėje - ant viršutinės lentynos. Kruopščiai nusausinkite.

3

Drėgna šluoste nuvalykite variklio
korpusą. Valymui galima naudoti švelnią
valymo priemonę, nenaudokite
šveičiamųjų valymo priemonių.

4

Smulkintuvo ir plaktuvo adapterius
plaukite karštu ir muiluotu vandeniu.
Valymui galima naudoti švelnią valymo
priemonę, nenaudokite šveičiamųjų
valymo priemonių.
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APTARNAVIMAS
IR GARANTIJA
SERVICE AND WARRANTY

Europa, Vid.
rytai ir Afrika:
5KHB3581
modeliui: 3 m.
garantija nuo
įsigijimo datos

Pakeistas dalis ir darbo
išlaidas, skirtas medžiagų
ar prietaiso gedimui
pašalinti. Remonto darbus
privaloma atlikti įgaliotame
aptarnavimo centre.

Gamintojas neįsipareigoja
padengti:
A Remonto darbų išlaidas,
jeigu trintuvas buvo
naudojamas ne pagal
paskirtį.
B Žala atsirado dėl
nelaimingo atsitikimo, atlikti
virtuvinio kombaino
pakeitimai, netinkamo
naudojimo ar nepriežiūros,
jeigu buvo nesilaikoma
galiojančių reikalavimų.

Eesti

Garantijos trukmė Gamintojas įsipareigoja
padengti:

Lietuvių

„KitcehnAid“ rankinio trintuvo garantija

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

Klientų aptarnavimas
Kitose šalyse:
Dėl visų klausimų, susijusių su gaminių naudojimu ar pogarantiniu aptarnavimu,
susisiekite su savo pardavėju ir pasiteiraukite dėl artimiausio "KitchenAid" įgalioto
klientų aptarnavimo centro.

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlt.lt
https://www.facebook.com/kitchenaidlt/

© 2012. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali keistis.
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