


DALYS IR FUNKCIJOS 

 

DALYS IR AKSESUARAI 

 

Įpylimo anga 
 

Dangtis 

Impulsinio režimo / įjungimo mygtukas 

 

 

 

 

 

 

Nerūdijanč io plieno daugiafunkciniai peiliukai  

 

 

Išpylimo snapelis 

 

Indas su rankena  

 

 

 

 

 

 

 
 

Greič io parinkimo svirtelė   

 

 

 

 

 

 

Atsparus pagrindas 

 

 

Vieta srovės laidui 

 

 

MINI MAISTO SMULKINTUVO SAUGUMAS 
 

Jūsų ir kitų saugumas yra labai svarbus 
Šioje instrukcijoje yra daug informacijos apie saugumą ir šį prietaisą. Visuomet perskaitykite informaciją apie saugumą ir jos 
laikykitės. 

Šis simbolis įspėja apie saugumą. 
Šis simbolis įspėja apie potencialius pavojus, kurie gali kelti grėsmę jūsų ar kitų žmonių gyvybei, ar sveikatai. 
Prie kiekvienos apie saugumą informuojančios informacijos yra įspėjamasis ženklas ir žodis „PAVOJUS“ arba 
„ĮSPĖJIMAS“. Šie žodžiai reiškia: 

 

 

Jei nesilaikysite nurodymų, galite žūti ar stipriai susižaloti. 

 
 
Jei nesilaikysite nurodymų, galite žūti ar stipriai susižaloti.  
 

Saugumo informacija supažindina su potencialiais pavojais, informuoja, kaip sumažinti susižalojimo tikimybę ir kas gali 
atsitikti, jei nesilaikysite nurodymų. 



SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI 
Naudodamiesi elektros prietaisais, laikykitės šių saugumo reikalavimų: 

1. Perskaitykite visą instrukciją. Neteisingai naudodami prietaisą, galite susižaloti. 

2. Kad išvengtumėte elektros smūgio, nemerkite laido, šakutės ar prietaiso į vandenį bei kitus 
skysčius. 

3. Prietaisu neleiskite naudotis vaikams ar asmenims, kurių ribotos fizinės, juslinės arba protinės 
galimybės, arba jiems trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra stebimi arba už jų 
saugumą atsakingas asmuo išmokė juos naudotis prietaisu, ir jis supranta visus galimus 
pavojus. 

4. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su prietaisu. Neleiskite prietaiso naudoti vaikams. 
Saugokite prietaiso laidą nuo vaikų. Vaikams be suaugusiųjų priežiūros negalima valyti arba 
atlikti kitų prietaiso priežiūros veiksmų.  

5. Išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo, jei jo nenaudojate, norite uždėti arba nuimti kokias nors 
dalis ar ruošiatės jį valyti. 

6. Stenkitės neliesti judančių dalių. 

7. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar šakutė arba prietaisas blogai veikia, buvo 
kokiu nors būdu sugadintas. Pristatykite prietaisą į artimiausią aptarnavimo centrą remontui ar 
patikrinimui, pakeitimui. 

8. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduotus ar ne jo parduotus priedus, prietaisas gali sužaloti 
arba gali kilti gaisras, įvykti elektros smūgis. 

9. Nenaudokite prietaiso lauke. 

10. Žiūrėkite, kad laidas nekybotų nuo stalo paviršiaus. 

11. Norėdami išvengti susižalojimo ir nesugadinti prietaiso, smulkindami maisto produktus 
nekiškite rankų bei įrankių prie peiliukų. Galima naudoti grandyklę, bet tik tuomet, kai maisto 
smulkintuvas neveikia. 

12. Peiliukai yra aštrūs. Atsargiai elkitės su peiliuku, kai ištuštinate indą ar valote prietaisą. 

13. Norėdami sumažinti susižalojimo pavojų, nedėkite peiliukų ant pagrindo pirmiau tinkamai 
neįstatę į vietą indo. 

14. Patikrinkite, ar dangtis yra tvirtai uždėtas ir tik tuomet pradėkite naudoti maisto smulkintuvą. 

15. Nemėginkite per jėgą atjungti blokavimo mechanizmo. 

16. Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiems tikslams, pavyzdžiui: 
- parduotuvės, biuro ar kitų darboviečių darbuotojų virtuvėlėse; 
- nameliuose; 
- klientams viešbučiuose ir kitose gyvenamojo tipo patalpose; 
- apgyvendinimo sektoriuje, siūlančiame nakvynę su pusryčiais. 

17. Būkite atidūs, jei pilate karštą skystį į maisto smulkintuvą, nes jis gali būti išstumtas iš prietaiso 
dėl staigaus sūkuriavimo. 

PASILIKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI. 
Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. 

 

MINI MAISTO SMULKINTUVO SAUGUMAS 

REIKALAVIMAI ELEKTROS TINKLUI 

Įtampa: 220–240 voltų 

Dažnis: 50–60 Hz 

Galia vatais: 240 vatų 

PASTABA: Jei kištukas visiškai neįsistato į lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą 

elektriką. Nemėginkite kaip nors keisti kištuko. 
 

Elektros įrangos atliekų utilizavimas 

Pakavimo medžiagų utilizavimas 
Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir pažymėta perdirbimo 

simboliu . Todėl skirtingas pakuotės medžiagas reikia utilizuoti 

atsakingai ir tik pagal atliekų utilizavimo klausimus sprendžiančių vietinių 
valdžios organų nurodymus. 

Kai produktas netinkamas naudoti 
- Šis prietaisas atitinka Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektrinių ir 

elektroninių prietaisų atliekų (WEEE) reikalavimus. 
- Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs padėsite apsaugoti aplinką ir 

žmonių sveikatą nuo neigiamos įtakos, pasireiškiančios aplaidžiai 
utilizuojant tokius prietaisus. 

- Simbolis ant prietaiso arba jo dokumentų reiškia, kad jo negalima 
utilizuoti kaip buitinių atliekų, bet reikia pristatyti į atitinkamą atliekų 
surinkimo įstaigą, kur jis bus panaudotas elektrinių ir elektroninių 
prietaisų perdirbimui. 
 

Daugiau sužinoti apie šio prietaiso utilizavimą, perdirbimą galite iš vietinių 
institucijų, buitinių atliekų surinkimo įmonių arba parduotuvėje, kurioje 
prietaisą įsigijote. 



 

MINI MAISTO SMULKINTUVO 
NAUDOJIMAS  

REKOMENDUOJAMO GREIČIO LENTELĖ  
Mini smulkintuvą galima naudoti šviežiems vaisiams ir daržovėms, 
riešutams smulkinti, petražolėms, laiškiniams česnakams, česnako 
skiltelėms smulkinti įvairiems patiekalams. Vaisių arba daržovių tyrę 
galima naudoti kūdikių maistui, arba ruošiant sriubas ir padažus. Taip pat 
galima paruošti smulkintus džiūvėsėlius arba malti žalią mėsą. Kai 
ruošiate majonezą arba padažą, naudokite įpylimo angą ir išpylimo 
snapelį.  

PASTABA: Rezultatas bus geriausias, jei maistą smulkinsite 1 colio (2,5 

cm) kubeliais. Tokiu būdu vienu metu maisto smulkintuvas gali apdoroti 
didesnį kiekį maisto.  

SVARBU: Nesmulkinkite kavos pupelių arba kietų prieskonių, tokių kaip 

muskato riešutas, nes tokie produktai gali sugadinti mini maisto 
smulkintuvą.  

 

REKOMENDUOJAMI 

PRODUKTAI  
PARUOŠIMAS KIEKIS  GREITIS 

ŠVIEŽI VAISIAI IR 

DARŽOVĖS  
1 colio (2,5 cm) gabalėliai. 

Iki 3 
puodelių. 

1–2 

TERMIŠKAI 

APDOROTI VAISIAI IR 

DARŽOVĖS 

1 colio (2,5 cm) gabalėliai. 
Iki 2,5 

puodelių. 
2 

SKYSČ IAI / 

EMULSIJOS 

(PAVYZDŽIUI, 

MAJONEZAS ARBA 

SALOTŲ  PADAŽAS) 

Sausus arba stambesnius 
drėgnus produktus 

sudėkite į indą, per įpylimo 
angą į mišinį smulkinimo 
metu supilkite aliejų arba 

skysčius. 

Iki 1,5 
puodelio. 

2 

MĖSA 

Geriausiam rezultatui 
pasiekti, mėsa turi būti 

žalia ir supjaustyta 1 colio 
(2,5 cm) kubeliais. 

Iki 1/2 
svaro 

(227 g) 
vienu 
metu. 

1–2 

PRIESKONIAI IR 

ŽOLELĖS  

Sudėkite prieskonius ir 
žoleles nesmulkintas.  

Iki 3 
puodelių. 

1 

DUONA, SAUSAINIAI 

ARBA KREKERIAI  

Sulaužykite duoną, 
krekerius arba sausainius į 

gabalėlius, telpančius į 
indą.  

Iki 3 
puodelių. 

1 

RIEŠUTAI  
Sudėkite riešutus 

nesmulkintus.  
Iki 3 

puodelių. 
2 

 

PATARIMAS: Kad konsistencija būtų geresnė arba, jei norite rupesnio 

smulkinimo, rinkitės impulsinį režimą.  
 
 

MINI MAISTO SMULKINTUVO PARUOŠIMAS 
NAUDOTI  

 

Su peiliukais elkitės labai atsargiai. Dėl neatidaus 
elgesio galite įsipjauti. 

Prieš naudojant pirmą  kartą  

Pirmą kartą naudodami maisto smulkintuvą, išplaukite indą, dangtį ir 
peiliuką muiliname vandenyje. Indą, dangtį ir peiliuką taip pat galima 
plauti viršutiniame indaplovės krepšelyje. 
Patogesniam smulkintuvo laikymui, išvalę smulkintuvo dalis, vėl jas 
sudėkite.  
 
 
 

MINI MAISTO SMULKINTUVO NAUDOJIMAS 

Ardydami mini maisto smulkintuvą valymui ir išimdami maisto produktus 
iš indo, laikykitės šių nurodymų.  
 

 
 
 
 

Įsitikinkite, kad maisto smulkintuvas yra išjungtas. 
Laikykite dangtį taip, kaip parodyta ir sukite jį 
laikrodžio rodyklės kryptimi, kad atsijungtų. 
Tuomet nuimkite dangtį nuo indo.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Patraukite peiliuką į viršų, kad galėtumėte jį 
atrakinti ir išimti iš indo.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Viena ranka laikykite tvirtai 
pagrindą, o kita ranka sukite indą 
laikrodžio rodyklės kryptimi ir 
pakelkite jį nuo pagrindo.  
 
 
 
 

MINI MAISTO SMULKINTUVO SURINKIMAS IR 
NAUDOJIMAS 

 
 

 
1. Įsitikinkite, kad maisto 

smulkintuvas yra išjungtas. 
Pradėkite nuo indo rankenos. 
Pasukdami rankeną 90° kampu 
prieš laikrodžio rodyklę, 
užfiksuokite indą. Jei indą uždėjote 
teisingai, rankena turi būti atsukta į 
dešinę pusę.  
 
 
 
 
 
 

2. Uždėkite peiliuką ant ašies centro, pasukite 
ir paspauskite žemyn iki kol peiliukas 
užsifiksuos tinkamoje padėtyje. 

 
 
 
 

 

 
3. Sudėkite maisto produktus, 

kuriuos norite smulkinti, į indą. Kad 
smulkinamų produktų 
konsistencija būtų tolygi, 
supjaustykite vaisius, daržoves ir 
mėsą 1 colio (2,5 cm) gabalėliais.  

SVARBU: Nesmulkinkite kavos 

pupelių arba kietų prieskonių, tokių 
kaip muskato riešutas, nes tokie 
produktai gali sugadinti mini maisto 
smulkintuvą. 
 
 

4. Uždėkite dangtį ant indo taip, kad 
dangčio rankena būtų priekyje. 
Pasukite dangčio rankeną į dešinę. 
Dangtis užsifiksuos ir pasigirs 
spragtelėjimas. Pasukdami dangtį 
prieš laikrodžio rodyklę, užfiksuokite 
jį tinkamoje padėtyje. 

PASTABA: Kad smulkintuvas 

veiktų, indas ir dangtis turi būti 
užfiksuoti reikiamoje padėtyje. 



 

 
 
 

 

5. Greičio reguliavimo svirtele pasirinkite tinkamą greitį. Nuspauskite 
impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką ir įjunkite mini maisto 
smulkintuvą. Nesmulkinkite produktų ilgiau kaip 30 sekundžių be 
pertraukos; darykite pertraukėles.  
 

 
6. Jei norite smulkinti rupiai, rinkitės impulsinį režimą greitai spausdami ir 

atleisdami impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką tol, kol pasieksite 
norimą rezultatą.  
 

ĮPYLIMO ANGOS IR SNAPELIO NAUDOJIMAS  
 

Per įpylimo angą galima patogiai supilti skystus produktus smulkinimo 
metu, ruošiant padažus, majonezą, emulsijas, užpilus ir kitus panašius 
produktus. Per snapelį patogu išpilti gautą masę.  
 
 
1. Uždėkite dangtį ant indo taip, 

kad dangčio rankena būtų 
priekyje. Pasukite dangčio 
rankeną į dešinę. Pasukdami 
dangtį prieš laikrodžio rodyklę, 
užfiksuokite jį tinkamoje 
padėtyje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Greitai spauskite ir atleiskite 
impulsinio režimo ar įjungimo 
mygtuką, kad produktai judėtų 
inde.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Lėtai pilkite skysčius, pavyzdžiui, 
aliejų, per įpylimo angą. Skysčiai 
tolygiai ir gerai įsimaišys, nes yra 
iškart įplakami į besisukančią inde 
masę.  

 
 

 
 

4. Baigus paruošimą, nuimkite dangtį ir per snapelį masę išpilkite.  

 

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 
 

 
 

 

 

 

 

Su peiliukais elkitės labai atsargiai.  
Dėl neatidaus elgesio galite įsipjauti. 

 

 
 

(Papildomai) Dangčio žiedą galima 

nuimti ir gerai išplauti prietaisą.  
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Išjunkite mini maisto smulkintuvą iš 

elektros tinklo. Nuimkite indą, dangtį 
ir peiliuką. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Indą, dangtį, dangčio žiedą ir peiliuką galima plauti indaplovės 
viršutiniame krepšelyje arba karštame bei muiliname vandenyje.  
Išskalaukite ir nusausinkite. 

 
 
 
 

3. Valykite pagrindą tik minkšta 
drėgna šluoste. Nenaudokite 
šveičiamųjų medžiagų. 
Nemerkite pagrindo į vandenį. 

 
 
 
 
 
 

NAUDINGI PATARIMAI: Laidą susukite prieš laikrodžio rodyklę aplink 

pagrindą, kad būtų patogu jį laikyti.  

PASTABA: Patogesniam smulkintuvo laikymui, išvalę smulkintuvo dalis, 

vėl jas sudėkite. 
 
 

 
 

GEDIMŲ ŠALINIMAS 
Jei maisto smulkintuvas pradėtų blogai veikti ar iš viso neveiktų, 
atlikite šiuos veiksmus: 
1. Patikrinkite, ar maisto smulkintuvas įjungtas į elektros tinklą. 
2. Patikrinkite, ar indas ir dangtis uždėti teisingai bei užfiksuoti savo 

vietoje. 
3. Greitai nuspauskite ir atleiskite impulsinio režimo ar įjungimo mygtuką. 

Nelaikykite nuspausto visą laiką.  
4. Išjunkite maisto smulkintuvą iš tinklo, tuomet vėl jį įjunkite. 
5. Patikrinkite, ar neperdegė maisto smulkintuvo saugiklis. Jei yra srovės 

pertraukiklis, patikrinkite ar grandinė uždara. 
Jei nepavyksta vienu iš aukščiau išvardintų būdų pašalinti problemos, 
skaitykite skyrių „Garantija ir aptarnavimas“. 
Nesiųskite prietaiso mažmeninės prekybos atstovui. Mažmeninės 
prekybos atstovas neteikia aptarnavimo paslaugų. 



GARANTIJA IR APTARNAVIMAS 

„KITCHENAID“ MINI MAISTO SMULKINTUVO GARANTIJA 

Garantijos trukmė: „Kitchenaid“ sumokės už: „Kitchenaid“ nesumokės už: 

Europa, Vidurinieji Rytai ir Afrika: 5KMT4116 
visapusiška garantija galioja dvejus metus nuo 
įsigijimo datos. 

Keičiamas dalis ir remonto darbus šalinant 
medžiagų bei darbo defektus. Aptarnavimą turi 
atlikti įgaliotasis „Kitchenaid“ aptarnavimo 
centras. 

A. Remonto darbus, jei maisto smulkintuvas 
naudojamas kitiems tikslams, o ne maisto
ruošimui buityje.

B. Remonto darbus, kai gedimas įvyko dėl
nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, neteisingo
naudojimo, instaliavimo ir naudojimo
nurodymų nesilaikymo.

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ. 

Klientų aptarnavimas 
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 7/2, Tallinn, Estonia, 11415 
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlt.lt
www.facebook.com/kitchenaidlt/

© 2017. Visos teisės saugomos. 
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 

http://www.kitchenaid.eu/

