TRINTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
TRINTUVO SAUGA
Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus.
Šiame vadove ir ant jūsų prietaiso pateikėme daugybę
svarbių saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos
pranešimus ir jų laikykitės.
Tai yra įspėjamasis saugos simbolis.
Šis simbolis įspėja jus apie galimus pavojus
jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.
Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų
saugos simbolių ir žodžio PAVOJUS (DANGER) arba
PERSPĖJIMAS (WARNING). Šie žodžiai reiškia:
Nedelsiant
nepaisydami
nurodymų, galite žūti arba
rimtai susižaloti.
Nepaisydami nurodymų,
galite žūti arba rimtai
susižaloti.
Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus,
kaip sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus
laikomasi nurodymų.

SVARBI INFORMACIJA APIE
SAUGŲ PRIETAISO
EKSPLOATAVIMĄ
Naudodamiesi elektriniu prietaisu visada turite
vadovautis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis,
įskaitant šias:
1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamas prietaiso
naudojimas gali nulemti asmens sužalojimą.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko pavojaus,
nemerkite trintuvo į vandenį ar kitą skystį.
3. Šis prietaisas nėra skirtas asmenims su ribotais fiziniais,
jutiminiais ir protiniais gebėjimais arba asmenys,
neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi ar
apmokomi saugiai naudoti prietaisą ir supranta su
prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
4. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, protiniais ir
jutiminiais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties
ar žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi saugiai naudoti
prietaisą ir supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų
vaikai. Vaikams be priežiūros draudžiama naudotis
prietaisu ir atlikti jo priežiūros darbus.
5. Kai prietaisas yra nenaudojamas, prieš uždedant ir
nuimant dalis ir prieš valant, prietaisą reikia atjungti nuo
maitinimo lizdo.
6. Nesilieskite prie judančių detalių.
7. Nenaudokite trintuvo su pažeistu laidu ar kištuku nei po
prietaiso veikimo sutrikimų , nei po to, kai jis buvo
numestas ar kitaip pažeistas. Grąžinkite pažeistą
prietaisą artimiausiam įgaliotajam techninio aptarnavimo
skyriui, kad jį patikrintų, sutaisytų ar sureguliuotų.
8. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar prekystalio kraštų.
10. Siekdami sumažinti sunkių asmens sužalojimų ar
trintuvo pažeidimo pavojų, nekiškite rankų ar įrankių į
indą. Galima naudoti grandiklį, tačiau jį reikia naudoti tik
tuomet, kai trintuvas išjungtas.
11. Geležtės yra aštrios. Atsargiai elkitės prie geležčių, kai
ištuštinate indą ir valote.
12. „KitchenAid“ nerekomenduojamų priedų naudojimas gali
sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeisti.
13. Blyksinti lemputė nurodo, kad prietaisas paruoštas
naudoti. Venkite bet kokio sąlyčio su peiliais arba
judančiomis dalimis.
14. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose
aplinkose, tokiose kaip:

- darbuotojų valgomieji, pavyzdžiui, parduotuvės, biurai
ir kitos darbo aplinkos;
- sodo nameliai;
- viešbučiai, moteliai ir kiti gyvenamosios paskirties
pastatai;
- nakvynei su pusryčiais skirtose patalpose.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Elektros reikalavimai

Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.
Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar
elektros šoko priežastimi.
Įtampa: 230 voltų
Dažnis: 50/60 Hz
Galingumas: 1300 vatų
PASTABA: jei kištukas netinka maitinimo lizdui, susisiekite su
kvalifikuotu elektriku. Jokiais būdais nekeiskite kištuko. Nenaudokite
adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido. Jei maitinimo laidas yra per trumpas,
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninio aptarnavimo
specialistą, kad sumontuotų prietaisą prie lizdo.

Elektrinės įrangos utilizavimo reikalavimai
Pakuotės medžiagos šalinimas
Ši pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbamas ir pažymėta
perdirbimo simboliu
. Įvairios pakuotės dalys turi būti išmestos
atsakingai ir laikantis vietinių institucijų nurodymų, kaip išmesti
atliekas.

Gaminio atidavimas į metalo laužą
- Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES
dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA).
- Teisingai išmetę šį produktą, padėsite apsisaugoti nuo potencialių
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali kilti
neteisingai išmetus šį produktą.
- Ant gaminio arba lydinčiuosiuose dokumentų esantis simbolis
nurodo, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis; jį
privaloma nugabenti į atitinkamą surinkimo centrą, kad būtų
perdirbtos jame naudojama elektros ir elektronikos įranga.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie produkto priežiūrą,
utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su vietinės valdžios pareigūnais,
buitinių atliekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone arba
parduotuve, kurioje įsigijote šį produktą.

Variklio arklio galia
Trintuvo variklio arklio galia išmatuojama naudojant dinamometrą –
įrenginį, kurį laboratorijos reguliariai naudoja variklio mechaninei
galiai išmatuoti. Mūsų 2,0 AG variklis reiškia paties variklio arklio
galią, o ne arklio galią trintuvo inde. Kaip ir naudojant bet kurį
trintuvą, galia inde nėra tokia pati, kaip paties variklio arklio galia.
Šis variklis pasižymi 1,8 A, todėl visi jūsų receptai yra gaminami su
galingu trintuvu.
PASTABA: Remiantis medicinos įrenginių gamintojų gairėmis, kaip
ir naudojant kitus įrenginius, kuriuose yra magnetų, asmenis su
implantuotais širdies stimuliatoriais / defibriliatoriais
rekomenduojama trintuvą naudoti atsargiai ir laikytis 30 cm (12 col.)
nuo trintuvo.

Tinkamai neuždėjus dangčio, trintuvas neveikia. Jei trauksite trintuvo
indą nuo pagrindo prieš trintuvui sustojant veikti, peilių stabdys
sustabdys peilius, po kelių sekundžių trintuvas bus sustabdytas.

DALYS IR SAVYBĖS
Dalys ir priedai

Trintuvas turi keturias iš anksto nustatomas receptų
programas: gėrimų su ledukais / glotnučių, pieno
kokteilių , sriubų / padažų ir sulčių. Jis taip pat turi
kintamo greičio ir pulsuojančio veikimo parinktis,
leidžiančias pritaikyti trintuvo naudojimą bet
kokiams jūsų gaminamam receptui. Daugiau
informacijos žr. skyriuje „Trintuvo funkcijų vadovas“.
Prieš naudodami trintuvą įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.

TRINTUVO NAUDOJIMAS

1
Nuimkite indą nuo trintuvo pagrindo, kad galėtumėte į jį sudėti
ingredientus. Patraukite indo atleidimo svirtelę, kad galėtumėte
nuimti indą. Tvirtai laikykite rankeną ir traukite indą tiesiai.

*

Žr. skyrių „Trintuvo funkcijų vadovas“.

TRINTUVO SURINKIMAS
Trintuvo paruošimas naudoti

2
Sudėkite ingredientus į indą. Pirmiausia supilkite skysčius, tuomet
sudėkite minkštus maisto produktus, o galiausiai – ledukus arba
sušalusius vaisius. Nepripildykite indo už maksimalaus užpildymo
linijos, ypač kai daugiausia naudojami skysčiai. Pirmiausia dangtelį
uždėkite ant indo snapelio, tuomet užspauskite dangtelio šoną prie
rankenos užtikrindami, kad dangtelis būtų uždėtas tiesiai. Neuždėjus
dangtelio, trintuvas neveikia.

Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.
Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar
elektros šoko priežastimi.

3
Prieš naudojant pirmą kartą
Prieš pirmą kartą naudodami trintuvą, nuvalykite trintuvo pagrindą
šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste, tuomet nusausinkite sausa
šluoste. Nusausinkite sausa šluoste. Išplaukite indą, dangtį ir
ingredientų puodelį šiltame muiluotame vandenyje (žr. skyrių
„Priežiūra ir valymas“). Nuskalaukite dalis ir nusausinkite.

Išlygiuokite indą, kad jis tilptų po viršutine pagrindo dalimi, ir
pastumkite indą į korpuso priekį. Užtikrinkite, kad indas būtų įstatytas
tiesiai ir užsifiksuotų vietoje.

38

Prieš naudodami trintuvą
įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.

4

TRINTUVO NAUDOJIMAS
Trintuvo naudojimas
Prieš naudojimą
Prieš naudodami trintuvą įsitikinkite, kad indas yra tinkamai
užfiksuotas ant trintuvo pagrindo.

Užtikrinkite, kad indas būtų iki galo įstatytas savo vietoje įsitikindami,
kad indo atleidimo rankenėlės auselė būtų tarp dviejų trikampių indo
pagrindo įrantų. Kai indas bus visiškai įstatytas savo vietoje, pasigirs
spragtelėjimas.
PASTABA: kai indas visiškai įstatytas, aplink jį turi matytis 1 cm (0,5
col.) platformos.

Trintuvo funkcijų vadovas

5
Pasukite pasirinkimo rankenėlę ties norima programa arba kintamo
greičio nustatymu (daugiau informacijos žr. skyriuje „Trintuvo
funkcijų vadovas“).

Keturios išankstinio nustatymo receptų
programos buvo sukurtos atsižvelgiant į
būdingus tos kategorijos receptus. Tačiau
suprasite, kad ne visi receptai yra visiškai
vienodi. Kartais pagal jūsų norus ruošiamas
receptas gali neatitikti konkrečios programos.
Pavyzdžiui, kai kurie piniški kokteiliai su
šaldytais vaisiais yra geriau sutrinami
naudojant gėrimų su ledukais / glotnučių programą. Ruošdami
glotnučius galite norėti smulkiau sutrinti produktus, kaip naudojant
sulčių programą. Skatiname jus eksperimentuoti ir surasti geriausią
programą savo mėgstamiems receptams.
Nustatymas

6

Nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką

.
ICY DRINKS /
SMOOTHIES
(Gėrimai su
ledukais /
glotnučiai)

7
Jei reikia, maišydami galite įdėti daugiau ingredientų naudodami
nuimamą ingredientų dangtelį arba nuimamą piltuvėlį. Dangtelis yra
su patogiomis matavimo žymomis, leidžiančiomis tiksliai išmatuoti
sudėtus ingredientus.

MILKSHAKES
(Pieniški
kokteiliai)

SOUPS /
SAUCES
(Sriubos /
padažai)

8
Norėdami naudoti pulsuojančio veikimo funkciją, pasukite
pasirinkimo ratuką ties PULSE (Pulsuojantis veikimas), tuomet
NUSPAUSKITE IR PALAIKYKITE PALEIDIMO / PRISTABDYMO
mygtuką norimą laiką.

JUICE (Sultys)

Aprašymas

Greiti galingi impulsai
sutriną didelį kieto
maisto kiekį,
1:05
pavyzdžiui, ledukus,
šaldytas daržoves
arba šaldytus vaisius.

Ilgas trynimas mažu
greičiu vienodos
konsistencijos
tirštiems ir lipniems
maisto produktams
trinti.

Trintuvas automatiškai sustoja, kaip baigiamos programos. Kai
ciklas baigiamas, trintuvas duoda garsinį signalą. Norėdami
sustabdyti trintuvą rankiniu būdu, taip pat gali nuspausti PALEIDIMO
/ PRISTABDYMO mygtuką.

KINTAMAS
GREITIS

Produktai, kuriuos
reikia sutrinti
Trintų ledukų gėrimai
Grūstas ledas
Šaldyti kapoti vaisiai
(šiek tiek atitirpinkite,
kad galėtumėte įdurti
peilio galiuku)
Gėrimai su ledais
Šerbetai / gėrimai su
ledais ir pienu
Gėrimai su šaldytu
jogurtu
Bulvių tyrė

1:39

Palaipsnis greičio ir
galios didinimas. Ypač
1:25
puikiai tinka karštiems
ingredientams trinti.

Minkštas itališkas
sūris arba varškės
sūris
Trinti vaisiai arba
daržovės / kūdikių
maistas
Trinta mėsa / trinta
mėsa kūdikiams
Blynų / vaflių tešla
Karšti gėrimai
Sriuba
Karšti padažai
Salotų užpilai

Vaisių sultys iš
šaldyto koncentrato
Vaisių gėrimai (skysti)
Šaltas vaisių arba
daržovių padažas
Smulkiai sukapoti
švieži vaisiai
Smulkiai sukapotos
šviežios daržovės
Pikantiškas duonos
užtepas
Saldus duonos
Trumpi 2–3 užtepas
sek.
Mėsos salotos
impulsai, kai sumuštiniams
prireikia.
Kapoti vaisiai
Saldus kepinių užpilas
Kapotos daržovės

Didelis peilių greitis
smulkiai sutrinti
produktus, kuriuose
1:29
yra daug skaidulų,
produktams su odele
arba sėklomis.

Leidžia tiksliai
kontroliuoti trynimo
trukmę ir dažnumą.
Puikiai tinka
PULSUOJANTIS receptams, kuriems
VEIKIMAS
reikalingas švelnus
trynimas.
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Trynimo
trukmė
(min.:sek.)

Reguliuojamas greitis
smulkiai sukapotiems
produktams ir
pageidaujamiems
trynimo rezultatams
ruošiant bet kokį
receptą.

Makaronų padažas
Padažai užkandžiams
Mėsos salotos
Iki 2:00,
sumuštiniams
atsižvelgiant
Tarkuotas kietas sūris
į norimą
Puri želatina
receptą.
pyragams / desertams
Sūrio pyragas
Putėsiai

PATARIMAI PUIKIEMS REZULTATAMS
PASIEKTI
Trumpi patarimai.
Trintuvo naudojimas
•

10
Baigę trinti, patraukite atleidimo rankenėlę ir nuimkite indą. Tvirtai
laikykite rankeną ir traukite indą tiesiai.

•

Sustabdykite trintuvą, jei inde ketinate naudoti įrankius. Gumine
mentele išmaišykite ingredientus tik tuomet, kai trintuvas
išjungtas. Niekuomet inde nenaudokite jokių įrankių, įskaitant
menteles, kai variklis veikia.
Trintuvas gali sutrinti karštus ingredientus. Jei įmanoma, prieš
trindami atvėsinkite karštus maisto produktus.

•

•

Siekdami geriausių karštų maisto produktų ar skysčių sutrynimo
rezultatų, nepripildykite trintuvo indo iki viršaus. Uždėkite dangtį,
nuimkite centrinį ingredientų dangtelį. Trindami karštus maisto
produktus arba skysčius, nelieskite trintuvo indo plikomis
rankomis.
Trintuvas nėra skirtas naudoti kaip šildymo priemonė.

Magnetinis trynimas
•
•
•

Turėkite omenyje, kad ant trintuvo indo ir pagrindo yra magnetų,
kurie gali pritraukti kitus daiktus. Pavyzdžiui, ant stalo padėtas
indas gali pritraukti netoliese esančius metalinius įrankius.
Metalinių daiktų pritraukti taip pat gali ir trintuvo pagrindas, jei
ant jo neuždėtas indas. Tačiau be indo ir neuždėjus ant jo
dangčio trintuvas neveikia.
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar ant indo dugno nėra
smulkių magnetinių nešvarumų.

Trynimas kintamu greičiu
•

•

Ruošdami mišinius kintamu greičiu, pradėkite trinti mažu greičiu,
kad ingredientai būtų gerai sumaišyti. Tada palaipsniui didinkite
greitį, kol pasieksite norimą. Iš anksto nustatytos receptų
programos leidžia trinti lengviau, naudojant automatiškai
parinktą greičio lygį.
Kadangi trintuvas gali veikti be naudotojo įsikišimo, kintamo
greičio funkcija automatiškai išsijungia apytiksliai po 2 min., kad
būtų užtikrinta, jog trintuvas neveikia ilgiau, nei numatyta, o
produktai nesutrinami per stipriai. Jei norite trinti ilgiau,
nustatykite trintuvą ties IŠJUNGIMO / O padėtimi ir prireikus vėl
jį paleiskite.

Ingredientų tiektuvo naudojimas
•
•
•
•
•
•

Jei norite galite nuimti centrinį ingredientų dangtelį ir įdėti
ingredientų, kai trintuvas veikia.
Ingredientų dangtelį ir piltuvėlį reikia plauti, net jei ingredientai
nėra dedami per ingredientų piltuvėlį.
Norinti tinkamai apdoroti ingredientus, juos reikia dėti ciklo
pradžioje, kad trintuvas galėtų juos visiškai sutrinti.
Jei norite vaisių ar daržovių gabalėlių, ingredientus dėkite
trynimo ciklo pabaigoje.
Jei ingredientų dangtelis neįsistato iki galo, įsitikinkite, kad
piltuvėlis yra visiškai nuleistas. Jei turite problemų, pasukite
piltuvėlį arba dangtelį į bet kurią pusę, kol rasite tinkamą padėtį.
Po kiekvieno naudojimo nušluostykite vidinį piltuvėlio paviršių.

KOKTEILIŲ nustatymą. Prireikus sustabdykite trintuvą ir
nugrandykite indo šonus. Ruošti kokteilius: pirmiausia į indą
supilkite skysčius, sudėkite sušalusius ingredientus, tuomet ant
viršaus sudėkite likusius ingredientus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę
GĖRIMŲ SU LEDUKAIS / GLOTNUČIŲ nustatymą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Trintuvo valymas




Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite trintuvą. Prieš
naudodami atjunkite nuo maitinimo tinklo.
Siekdami išvengti trintuvo pažeidimo, nenardinkite trintuvo arba
trintuvo laido į vandenį.
Siekdami išvengti trintuvo subraižymo, nenaudokite abrazyvinių
valiklių ir šiurkščių šveitimo priemonių.

1
Trintuvo pagrindo ir laido valymas: pieš valydami ištraukite
trintuvo kištuką iš elektros lizdo. Nušluostykite šiltu vandeniu
sudrėksta šluoste, nusausinkite sausa šluoste ir nuvalykite sausu
skudurėliu. Kiekvieną kartą išvalykite ingredientų tiektuvo vidų.

Ledo grūdimas
•
•
•

Iš šaldiklio išimtas ledas bus sutrintas geriau net aptirpęs ledas.
Mažus ledo kubelius galima sukapoti arba sutrinti greičiau nei
didelius ledo kubelius.
Siekdami geriausių rezultatų, ledą grūskite dėdami jį per
ingredientų tiektuvą trintuvui veikiant.

2
Greitas trintuvo valymas, kai ant pagrindo uždėtas indas:
įlašinkite 1 indų ploviklio lašelį į pusę indo vandens ir paleiskite
gėrimų su ledukais / glotnučių ciklą. Kai ciklas baigtas, išpilkite
vandenį ir gerai praskalaukite.

Kaip...
Ištirpinti želatiną: įpilkite į indą verdančio vandens ir supilkite
želatiną. Nuimkite centrinį ingredientų dangtelį ir ant dangčio
uždėkite rankšluostį. Naudokite KINTAMO GREIČIO nustatymą ir
maišykite mažu greičiu, kol želatina ištirps (apie 10–30 sek.).
Sudėkite kitus ingredientus.
Kapoti vaisius ir daržovės: sudėkite du puodelis 450 ml) stambiai
pjaustytų vaisių arba daržovių į indą. PULSUOJANČIO VEIKIMO
režimu uždenkite ir leiskite kelis kartus suveikti keliems impulsams
(apytiksliai 2–3 sek. kiekvieną kartą), kol pasieksite norimą
konsistenciją.
Trinti vaisius: sudėkite du puodelis (475 ml)konservuotų arba virtų
vaisių į indą. Įpilkite 2–4 šaukštus (30–60 ml) vaisių sulčių arba
vandens vienam puodeliui vaisių (240 ml). Uždenkite ir trinkite
pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.
Trinti daržoves: sudėkite du puodelis (475 ml) konservuotų arba
virtų daržovių į indą. Įpilkite 2–4 šaukštus (30–60 ml) sultinio,
vandens arba pieno vienam puodeliui daržovių (240 ml). Uždenkite ir
trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.
Sutrinti padažė esančius gumulėlius: jei padaže susidaro
gumulėlių, supilkite padažą į indą. Uždenkite ir trinkite pasirinkę
PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.
Sumaišyti miltus su skysčiais:
pirmiausia į indą supilkite skystus ingredientus, tuomet ant viršaus
sukratykite miltus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ
KOKTEILIŲ nustatymą.
Ruošti baltą padažą: pirmiausia į indą supilkite pieną, tuomet ant
viršaus sukratykite miltus ir, jei reikia, druską. Uždenkite ir trinkite
pasirinkę PIENIŠKŲ KOKTEILIŲ nustatymą.
Ruošti blynų arba vaflių tešlą naudojant mišinį: pirmiausia į indą
supilkite skystus ingredientus, tuomet ant viršaus sukratykite mišinį ir
kitus ingredientus. Uždenkite ir trinkite pasirinkę PIENIŠKŲ
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Indo, dangčio, ingredientų dangtelio ir tiektuvo valymas: visas
dalis plaukite viršutinėje arba apatinėje indaplovės lentynėlėje ar
plaukite rankomis muiluotu vandeniu, praskalaukite ir nušluostykite.
PASTABA: siekdami geriausių trintuvo valymo rezultatų, visiškai
išardykite dangtį, ingredientų dangtelį bei tiektuvą ir po kiekvieno
naudojimo visas dalis kruopščiai nuplaukite.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
Trintuvo mirksėjimo kodai
SVARBI INFORMACIJA: jei pirmiausia nenuspausite PALEIDIMO /
SUSTABDYMO mygtuko, trintuvas neveiks jokiu greičiu.
LED indikatorius lėtai mirksi
Parengties režimas
Jei LED indikatorius lėtai mirksi didėjant
intensyvumui ir tuomet išsijungia, trintuvas
paruoštas trinti. Norėdami pradėti trinti
nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO
mygtuką.
LED indikatorius greitai mirksi
Klaidos tipas
Jei trintuvo LED indikatorius greitai mirksi,
trintuvas nėra paruoštas naudoti.
Dažniausios priežastys:
- netinkamai įstatytas indas;

- indas nuimtas nuo pagrindo prieš baigiant trinti;
- trintuvas užsikirto.
Pirmiausia pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi. Tuomet
įsitikinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas. Po to pasirinkite savo
nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
Trintuvui užsikirtus, jis sustoja, kad būtų išvengta variklio pažeidimo.
Nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką ir atjunkite
maitinimo laidą nuo maitinimo tinklo. Nuimkite indą nuo pagrindo ir
mentele atlaisvinkite peilius pašalindami indo dugne esantį turinį.
Norėdami paleisti iš naujo, pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O
padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO /
PRISTABDYMO mygtuką.
LED indikatorius nemirksi
Jei LED indikatorius nemirksi pasirinkus
nustatymą, trintuvas nėra paruoštas naudoti.
Dažniausios priežastys:
- trintuvas veikia miego režimu;
- trintuvas atjungtas nuo maitinimo tinklo arba nutrūko maitinimas.
Trintuvas gali pradėti veikti neaktyviu arba miego režimu. Ši funkcija
taupo elektros energiją, jei trintuvas nenaudojamas kelias minutes.
Atstačius ratuką į IŠJUNGIMO / O padėtį, trintuvas vėl veikia aktyviu
režimu. Pirmiausia pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O padėtimi.
Tuomet įsitikinkite, kad indas yra tinkamai uždėtas. Po to pasirinkite
savo nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO
mygtuką.
Jei trintuvas neveikė miego režimu, patikrinkite, ar jis prijungtas prie
įžeminto maitinimo lizdo, tuomet nuspauskite PALEIDIMO /
PRISTABDYMO mygtuką. Jei trintuvas vis tiek neveikia, žr. toliau
pateikiamą informaciją, kaip pašalinti veikimo klaidas.

Trintuvas neveikia pasirinkus nustatymą

Elektros šoko pavojus
Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą.
Neištraukite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite pailginimo laido.
Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar
elektros šoko priežastimi.








Jei trintuvo LED indikatorius greitai mirksi, indas gali būti
netinkamai uždėtas arba trintuvas gali veikti miego režimu, todėl
reikia jį reikia atstatyti ties IŠJUNGIMO / O padėtimi.
Vadovaukitės prieš tai pateiktais nurodymais dėl veikimo
KLAIDOS.
Patikrinkite, ar trintuvas yra prijungtas prie įžeminto lizdo. Jei
taip, nuspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką,
tuomet atjunkite trintuvą nuo maitinimo tinklo. Vėl prijunkite
trintuvą prie to paties lizdo ir nuspauskite PALEIDIMO /
PRISTABDYMO mygtuką. Jei trintuvas vis tiek neveikia,
patikrinkite grandinės, prie kurios prijungtas trintuvas, saugiklį ir
srovės pertraukiklį ir įsitikinkite, kad grandinė yra uždara.
Indas gali būti netinkamai uždėtas. Įsitikinkite, kad jis iki galo
įstatytas ir dangtis išlygiuotas.

PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
Trintuvas gali užsikirsti. Trintuvui užsikirtus, jis sustoja, kad būtų
išvengta variklio pažeidimo. Pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O
padėtimi, tuomet atjunkite maitinimo laidą. Nuimkite indą nuo
pagrindo ir mentele atlaisvinkite peilius pašalindami indo dugne
esantį turinį. Norėdami paleisti iš naujo, pasukite ratuką ties
IŠJUNGIMO / O padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
Jei problemos išspręsti nepavyksta šiame skyriuje nurodytais
veiksmais, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą (žr.
skyrių „Garantija ir techninis aptarnavimas“).
•

GARANTIJA IR TECHNINIS
APTARNAVIMAS
„KitchenAid“ trintuvo garantija
Garantijos
trukmė:

„KitchenAid“
apmokės už:

„KitchenAid“
neapmokės už:

Remontą, kai
trintuvas
naudojamas
kitomis
paskirtimis, nei
įprastas maisto
ruošimas
buityje.
Žalą atsiradusią
dėl nelaimingo
atsitikimo,
pakeitimų,
netinkamo
naudojimo,
piktnaudžiavimo
arba montavimo
/ naudojimo
nesilaikant
vietinių elektros
kodų.
„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ
NETIESIOGINĘ ŽALĄ.
Europa,
Viduriniai Rytai ir
Afrika:
5KSB5080
modeliui: pilna
septynių metų
garantija,
galiojanti nuo
įsigijimo datos.

Dalių pakeitimą ir A.
remonto darbo
išlaidas siekiant
ištaisyti medžiagos
ar gamybinius
defektus. Techninį
aptarnavimą turi
atlikti įgaliotasis
„KitchenAid“
B.
techninio
aptarnavimo
centras.

Aptarnavimo centras
Kitose šalyse:
Dėl visų su gaminiu susijusių klausimų ir klausimų po pardavimo
susisiekite su savo pardavėju ir gaukite artimiausio įgaliotojo
„KitchenAid“ techninio aptarnavimo centro / klientų aptarnavimo
centro pavadinimą.

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

Trintuvą gali tekti atstatyti. Pasukite ties IŠJUNGIMO / O
padėtimi, o tuomet nustatykite norimą nustatymą.

Trintuvas sustoja veikimo metu
•
•

Maitinimo nutrūkimas – pasukite ratuką ties IŠJUNGIMO / O
padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite PALEIDIMO /
PRISTABDYMO mygtuką.
Apytiksliai po 2 minučių trynimo kintamu greičiu, trintuvas
išsijungia automatiškai. Norėdami jį atstatyti, pasukite ratuką ties
IŠJUNGIMO / O padėtimi, pasirinkite nustatymą ir nuspauskite
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