Naudotojo instrukcija

SVEIKINAME

Sveikiname įsigijus L‘EQUIP RPM Professional trintuvą. Šis inovatyvaus
dizaino produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų.
Mes įsitikinę, jog Jums tikrai patiks šis trintuvas, kurį naudosite ilgus
metus. Vis gi, tai – L‘equip.
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SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia imtis bendrųjų
atsargumo priemonių.
Perskaitykite visas instrukcijas:
•
Norėdami išvengti ir apsisaugoti nuo elektros smūgio rizikos,
nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
•
Reikia būti itin atsargiems naudojant prietaisą greta vaikų arba kai jį
naudoja vaikai.
•
Ištraukite kištuką iš lizko: kai smulkintuvas nenaudojamas, prieš
uždedant ąsoti ant pagrindo, prieš nuimant ąsotį nuo pagrindo bei
prieš valant.
•
Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
•
Nesinaudokite prietaisu, jei yra pažeistas laidas bei kištukas arba jei
prietaisas buvo numestas ar kitokiu būdu pažeistas. Kreipkites į įgaliotą
klientų aptarnavimo atstovą.
•
Nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, kurių nerekomenduoja
gamintojas. Naudojant tokius priedus ar dalis, jūs galite susižaloti bei
sugadinti prietaisą.
•
Nenaudokite prietaiso lauke. Šis maisto smulkintuvas skirtas naudojimui
tik namų sąlygomis.
•
Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir, kad už jo
nebūtų galima užkliūti ir pargriūti.
•
Nedėkite prietaiso bei jo dalių ant/arba šalia įkaitusių paviršių.

Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
•

•
•
•
•
•
•
•

Nekiškite rankų ir kitų svetimkūnių į ąsotį, kol trintuvas yra įjungtas į
elektros lizdą. Kitu atveju gali kilti pavojus susižaloti ar sugadinti prietaisą.
Guminis grandiklis ar mentelė gali būti naudojama tik tuomet, kai
L‘equip RPM Professional smulkintuvas yra išjungtas.
Ašmenys yra aštrūs. Būkite atsargūs, kai juos liečiate. Nebandykite ardyti
peiliukų ar liesti besisukančias dalis.
Siekiant sumažinti žalos riziką, niekada nedėkite nesurinkto peiliukų
bloko ant variklio pagrindo.
Trintuvą naudokite tik kai dangtis yra tinkamai uždėtas.
Elkitės atsargiai su karštais skysčiais bei produktais. Įsitikinkite, jog
dangtis yra tinkamai uždėtas.
Niekada nenuimkite dangčio, kuomet trintuvo peiliukai sukasi.
Į smulkintuvą pilkite iki 250 ml skysčių.
Visuomet įjunkite trintuvą tik kai yra nustatytas mažiausias greitis.
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IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

DALYS

Grūstuvo rankena
Grūstuvas
Piltuvėlis
Dangtis
Dangčio sandarinimas
Ąsotis
Ašmenų sistema
Trintuvo pagrindas
Valdymo rankena
Įsisiurbiančios kojelės

Grūstuvo rankena: Nulenkiama –
kompaktiškam laikymui. Paspaudus
geltoną mygtuką ant grūstuvo
rankena nusileis.
Grūstuvas: Patentuoto dizaino. Padeda nukreipti ingredientus link
ašmenų.
Piltuvėlis: Įsistato į dangtį. Taip pat, per jį galima pridėti produktų į
trintuvą, kuomet jis yra įjungtas.
Dangtis: Dangtis turi siaurą bei gerai pritvirtintą sandarinimo žiedą
(tarpiklį) aplink. Dangčio apatinė dalis taip pat gali būti naudojama
ašmenų užveržimui arba atlaisvinimui.
Ąsotis: 1,75 l talpos ąsotis. Jis iš tritan, be bisfenolio A medžiagos.
Naujas ąsočio dizainas pagerina maišymo efektyvumą.
Ašmenų sistema: Nerūdijančio plieno su titano „Crusher“ ašmenimis.
Trintuvo pagrindas: Žemas svorio centras neleidžia prietaisui
judėti. Tuo tarpu, įsisiurbiančios kojelės užtikrina dar didesnį prietaiso
stabilumą.
Valdymo rankena: Vienas mygtukas atlieka
kelias funkcijas – įjungia / išjungia prietaisą,
reguliuoja greitį su vienu mygtuko pasukimu
bei kontroliuoja pulso rėžimą.
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PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ
1. Išpakuokite prietaisą, pašalinkite visas pakavimo medžiagas
bei etiketes.
2. Įsitikinkite, jog ašmenys yra tvirtai pritvirtinti.
3. Prieš pirmą naudojimą, įpilkite į trintuvo ąsotį 1 – 2 puodelius
šilto vandens ir kelis lašus indų ploviklio.
4. Įjunkite prietaisą vidutiniu greičiu ~1 min.
5. Nuplaukite šiltu vandeniu ir nusausinkite.
6. Jūsų L’equip RPM Professional trintuvas paruoštas darbui!
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PATARIMAI
•

Prieš paleidžiant prietaisą suktis, įsitikinkite, jog dangtis
yra saugiai uždėtas.

•

Visada minkštus produktus pirmiausia dėkite į ąsočio apačią, o tik
paskui kietus produktus bei ledą. Toks produktų sudėjimas leis
sutrinti maistą greičiau ir lengviau.

•

Jei produktai įstrigo tarp ašmenų – pasinaudokite pulso rėžimu
išstumti maistą.

•

Atsiminkite, jog kuo daugiau ledo bei šaldytų produktų
dedate, tuo trinama masė bus tirštesnė.
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PATARIMAI
•

Jei trintuvas neįsijungia, įsitikinkite, jog ąsotis yra tinkamai ir
tvirtai uždėtas ant pagrindo.

•

Visada iškart po naudojimo išplaukite ąsotį su vandeniu bei plovikliu.

•

Naudokite grūstuvą tik tuomet, kai dangtis yra tinkamai uždėtas.
Jei naudosite jį be dangčio, rizikuosite grūstuvą palesti bei sugadinti
jį su peiliukais.
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NAUDOJIMAS
Prieš surenkant trintuvą, įsitikinkite, jog jis nėra įjungtas į elektros
lizdą.
1. Įsitikinkite, jog ašmenys yra tvirtai pritvirtinti.
Juos galima pritvirtinti su pirštais arba
naudojant dangtį kaip veržliaraktį.

Trintuvo dangčio apačioje yra ertmė, kuri gali
padėti prisukti arba atsukti ašmenų sistemą.
2. Ištieskite laidą ir įjunkite į elektros lizdą. Nelaikykite laido įtempto.
3. Įstatykite ąsotį ant trintuvo pagrindo (1) ir
pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad
užrakintumėte (2).
4. Kai smulkintuvas įsijungia,
valdymo rankenėlė kartą
sumirksi.
Trintuvo ąsotis turi būti tinkamai
uždėtas ir užrakintas, kuomet
motoras pradeda dirbti.
5. Prieš dedant produktus į trintuvą, visuomet įsitikinkite, jog ašmenų
sistema yra vietoje. Niekada neleiskite smulkintuvui suktis tuščiam.
6. Leiskite trintuvui visiškai sustoti, prieš nuimant ąsotį nuo pagrindo.
7. Po naudojimo, prietaisą išjunkite iš elektros lizdo. Po pagrindu yra
patogi laido saugojimo vieta.
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OPERACIJOS
Pulso operacija: paspaudus valdymo mygtuką,
pasirodys galios pliūpsnis. Norint tęsti pulsavimą,
paspauskite ir laikykite valdymo rankenėlę.
Pas
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Sustojimas: Staigiam trintuvo sustojimui, kuomet
jis sukasi – paspauskite valdymo rankenėlę kartą.
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MAIŠYMAS:
•

Norint pradėti trinti, pasukite valdymo
rankenėlę į dešinę galios ir greičio
padidinimui. Sukite tol, kol pasieksite
norimą greitį.

•

Sukite valdymo rankenėlę į kairę, norint
sumažinti greitį arba išvis sustabdyti
prietaisą.
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KARŠTŲ GĖRIMŲ MAIŠYMAS

Norint išvengti nudegimų, elkitės itin atsargiai, kuomet
yra maišomi karšti gėrimai bei maistas.
•

Visada laikykite dangtį uždėtą ant ąsočio, kuomet viduje
maišomi karšti skysčiai.

•

Įsitikinkite, jog piltuvėlis yra įstatytas į dangtį. Jis neleis išbėgti
karštiems skysčiams, garams ir padės išvengti purslų.

•

Nemaišykite daugiau nei 250 ml karštų skysčių vienu metu.

•

Pradėkite maišyti įjungę mažiausią greitį ir tik vėliau po
truputį jį didinkite.

ŠALTŲ GĖRIMŲ MAIŠYMAS
Bendri nurodymai

•

Pridėkite ledo ar šaldytų ingredientų.

•

Įpilkite pakankamai skysčių (pieno, sulčių, vandens), kad
apsemtų šaldytus ingredientus.

•

Atsargiai uždėkite dangtį ant trintuvo ąsočio.

•

Paspauskite pulso mygtuką keletą kartų, kad šaldyti
produktai neliktų užstrigę tarp ašmenų.

•

Pasukite valdymo rankenėlę į dešinę ir pasirinkite norimą
greitį.

•

Naudokite grūstuvo lazdelę šaltiems ingredientams
nukreipti link ašmenų. Maišykite kuo trumpiau, nes kitaip
maišomas skyskis bei ingredientai gali sušilti ir visiškai
ištirpti.

KAVOS PUPELIŲ IR RIEŠUTŲ
SMULKINIMAS

RPM trintuvas susmulkins kavos pupeles, visus riešutus ir sėklas
•

•

Visoms sėkloms – pridėkite sėklų tiek, kad jas pasiektų
ašmenys. Stenkitės, jog jos neapsemtų ašmenų. Įstatykite
dangtį ir smulkinkite vidutiniu greičiu. Jei yra poreikis –
greitį padidinkite.
Kavos pupelių arba didesnių riešutų (tokie kaip anakardžiai)
dėkite tik po vieną puodelį vienu metu. Įstatykite dangtį ant
ąsočio ir smulkinkite vidutiniu greičiu. Jei yra poreikis – greitį
padidinkite.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Įspėjimas: Nenaudokite jokių aštrių valymo įrankių, metalinių
šveistukų ar kitokių kietų ploviklių jokioms trintuvo
dalims valyti.
Ašmenys:
Ašmenys yra itin aštrūs, elkitės atsargiai! Jie gali būti nuimami
valymui. Po kiekvieno naudojimo, nebūtina juos valyti.
Nerekomenduojama ašmenų plauti indaplovėje. Indaplovės
karštis, garai ir stiprūs plovikliai gali sugadinti guolius.
Atsargiai plaukite ašmenų sistemą rankomis. Stenkitės,
kad peiliukai neįsigertų muiluoto vandens.

Ašmenų tarpiklis:
Guminis tarpiklis gali būti nuimamas valymui.
Jis taip pat gali būti pakeičiamas.
Rekomenduojama tarpiklį keisti kas metus.
Dangtis:
Plaukite dangtį švelniai su indų plovikliu, kempine
ar minkštu šepetėliu.
Dangčio tarpiklis:
Šis silikoninis tarpiklis gali būti nuimamas
valymui. Jis taip pat gali būti pakeičiamas.

Ąsotis / Piltuvėlis / Grūstuvas:
Smulkintuvo ąsotį, dangtį ir grūstuvą
galima plauti indaplovėje, tačiau
stenkitės juos dėti į kuo aukštesnes
lentynas. Nuimkite ašmenų sistemą
prieš plaunant trintuvo dalis indaplovėje.
Pagrindas:
Prieš valant, ištraukite prietaisą iš
elektros lizdo. Naudokite drėgną
skudurėlį arba kempinę nuvalyti
pagrindo paviršių. Nuvalykite
valdymo rankenėlę su minkštu
skudurėliu arba kempine. Niekada
nemerkite trintuvo pagrindo į
vandenį.
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TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
PROBLEMOS
GALIMA PRIEŽASTIS IR SPRENDIMAI
Variklis nepradeda dirbti Įsitikinkite, jog prietaisas yra įjungtas į
arba ašmenys nesisuka
veikiantį elektros lizdą
Įsitikinkite, jog ąsotis yra tinkamai
uždėtas ant pagrindo ir yra užrakintas
(pasuktas prieš laikrodžio rodyklę)
Padidėjęs triukšmo lygis
Įsitikinkite, jog ašmenų sistema yra
(atsižvelgiant į padidėjusį
priveržta tinkamai prie trintuvo
garsą dėl padidinto
ąsočio
greičio)
Įsitikinkite, jog ąsotis yra tinkamai
uždėtas ant pagrindo ir yra užrakintas
(pasuktas prieš laikrodžio rodyklę)
Nevienodi maisto gabalėliai arba
Maistas netolygiai
produktų kiekis ąsotyje per didelis.
susmulkintas
Susmulkinkite ir sudėkite produktus
mažesnėmis porcijomis
Maistas per daug
sutrintas arba yra per
daug skystas

Per ilgai trynėte maistą. Naudokite
pulso mygtuką, norint kontroliuoti
procesą

Maistas lieka ant dangčio Trinama masė per daug tiršta. Įpilkite
daugiau skysčių
arba ąsočio šonų
Naudokite grūstuvą nukreipti
ingredientus į smulkinimo zoną

12

L’equip RPM Professional

Oficialus atstovas:
UAB „OPTITA“
S.Dariaus ir S.Gireno g. 54,
Šilale LT75129
Tel./fax : +370 449 74017
El.paštas : info@optita.lt

