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LT  Maisto smulkintuvas 
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

SCB 5100WH
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LT Maisto smulkintuvas
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 

psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis 
šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį 
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

■ Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės 
nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo lizdo įtampą.

■ Šis prietaisas skirtas namų reikmėms kapoti tokius maisto produktus kaip mėsą, 
vaisius, daržoves, kietą ar pusiau kietą sūrį, žoleles, riešutus be kevalų ir t. t. 
Nenaudokite jo per kietiems produktams, tokiems kaip kavos ar kakavos pupelės, 
ledukai, muskato riešutai ir pan.

■ Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje, lauke arba ne pagal 
numatytąją paskirtį.

Įspėjimas!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

■ Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo 
krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir 
stabilaus paviršiaus.

■ Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
■ Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai.
■ Būkite ypač atsargūs su karštu maistu. Karštais garais ar tyškančiu maistu galima 

nusideginti. Nepilkite į  plakimo indą karštesnių nei 80 °C skysčių. Saugumo 
sumetimais rekomenduojama palaukti, kol skysčiai ir kiti produktai atvės, ir tik tada 
plakti. 

■ Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 20 sekundžių. Prieš vėl įjungdami leiskite jam 
bent 2 minutes atvėsti.

■ Atlikdami kokius nors veiksmus su pjaustymo peiliais, ypač surinkdami arba 
išardydami prietaisą, išimdami peilį iš dubens, ištuštindami dubenį ir jį plaudami, 
būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.
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■ Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be 

priežiūros, ardysite, surinksite, valysite ar padėsite jį kitą vietą.
■ Prieš nuimdami dubens variklio bloką, įsitikinkite, kad variklio blokas yra išjungtas ir 

atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
■ Nekiškite variklio bloko ir jo maitinimo laido į vandenį ir jokį kitą skystį, neplaukite 

šių dalių po tekančiu vandeniu.
■ Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo 

laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo 
krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.

■ Neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti 
maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, traukdami 
už maitinimo laido kištuko.

■ Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti 
įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos 
specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas 
pažeistas.

■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo 
požymių.

■ Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip 
nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma 
atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą 
patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo 
prietaiso veikimo.
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LT Maisto smulkintuvas
Naudotojo vadovas

■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite 
šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau 
esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą 
naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. 
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės 
medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis 
į  gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei 
prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į  originalią 
gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1  Pulsavimo mygtukas 

variklio blokui įjungti ir 
išjungti

A2  Variklio blokas
A3  Dangtelis

A4  Peilių blokas 
su keturiais titanu dengtais 
pjaustymo peiliais

A5  1 litro talpos stiklinis dubuo
A6 Neslystantis žiedas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
■ Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės.
■ Išplaukite dangtelį A3, peilių bloką A4, dubenį A5 ir neslystantį 

žiedą A6 šiltu vandeniu, naudodami indų ploviklį. Tada 
išskalaukite švariu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti arba 
iššluostykite sausa šluoste. 

Pastaba. 
Pirmiau išvardytas dalis, išskyrus peilių bloką A4, galima 
plauti indaplovėje. 

Dėmesio! 
Valydami peilių bloką A4, būkite atsargūs, kad 
neįsipjautumėte į aštrius kraštus.

■ Niekada neplaukite variklio bloko A2 po tekančiu vandeniu ir 
nenardinkite jo į vandenį.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS
■ Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar 

variklio blokas  A2 yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo 
lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustojo.

■ Dėkite neslystantį žiedą A6 ant sauso, lygaus, stabilaus 
paviršiaus ir ant jo uždėkite dubenį A5.

■ Dabar surinkite peilių bloką A4. Jį sudaro dvi dalys – viršutiniai 
ir apatiniai pjaustymo peiliai. Laikydami viršutinius pjaustymo 
peilius už vidurinės dalies, uždėkite juos iš viršaus ant apatinių 
pjaustymo peilių, tada pasukite juos viena arba kita kryptimi, 
kad abi dalys viena kitoje įsitaisytų. Norėdami tvirtai sujungti 
abi dalis, viena ranka laikydami apatinius pjaustymo peilius, 
o kita – viršutinius pjaustymo peilius, sukite juos prieš laikrodžio 
rodyklę, kol jie spragtelėdami užsifiksuos.

Dėmesio! 
Atlikdami veiksmus su pjaustymo peiliais, būkite 
atsargūs, kad neįsipjautumėte į  aštrius pjovimo 
kraštus. Lieskite tik plastikinę centrinę pjaustymo 
peilių dalį.

■ Dėkite surinktą peilių bloką A4 ant centrinio kaiščio, esančio 
dubens A5 dugne, ir uždenkite dubenį A5 dangteliu A3. 
Dangtelis yra tokios formos, kad jį uždengti galima tik viena 
kryptimi. Tinkamai užspauskite dangtelį A3, kad visas jo kraštas 
būtų išilgai užspaustas ant dubens A5 krašto.

Dėmesio! 
Tvarkydami peilių bloką A4, būkite atsargūs, kad 
neįsipjautumėte į  aštrius kraštus. Visada laikykite 
peilių bloką už jo centrinės dalies. 

■ Dėkite variklio bloką A2 ant dangtelio A3 taip, kad jis tinkamai 
užsifiksuotų. Štai prietaisas ir surinktas.

■ Norėdami išardyti, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS 
■ Sumontuokite smulkintuvą, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso 

surinkimas ir išardymas“. Dėkite į  jį produktus, prieš tai uždėję 
peilių bloką A4 ant centrinio kaiščio, esančio dubens A5 dugne. 
Nepripildykite dubens A5 daugiau nei iki maksimalios žymos 
(1 l). 

■ Norėdami įjungti smulkintuvą, prijunkite maitinimo laidą 
prie elektros lizdo ir paspauskite pulsavimo mygtuką A1. 
Kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką A1, o  paskui 
jį atleiskite. Atleidus mygtuką A1, smulkintuvas sustos. Jeigu 
viduje esantis maistas nepakankamai smulkus, vėl trumpam 
įjunkite smulkintuvą. Trumpai jungdami pulsavimą užtikrinsite, 
kad maistas nebūtų susmulkintas per daug. Naudodamiesi 
prietaisu, viena ranka prilaikykite dubenį A5.

Dėmesio! 
Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 20 sekundžių. 
Paskui palaukite 2 minučių, kol jis atvės. 

■ Jei maistas prilimpa prie dubens A5 sienelių, išjunkite 
smulkintuvą ir atjunkite nuo elektros lizdo. Patikrinkite, ar peilių 
blokas A4 nesisuka. Nuimkite variklio bloką A2 ir dangtelį A3. 
Mentele išvalykite dubens A5 vidų. Surinkite smulkintuvą, 
prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir toliau apdorokite 
maistą.

■ Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. 
Patikrinkite, ar peilių blokas A4 nesisuka. Nuimkite variklio 
bloką A2 ir dangtelį A3. Pirmiausia atsargiai išimkite peilių bloką 
A4 iš dubens A5, ir tik tada ištuštinkite dubens turinį.

■ Išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus 
skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

TRUMPASIS PRODUKTŲ APDOROJIMO VADOVAS
■ Pirmiausia supjaustykite maisto produktus į  mažesnius, 

maždaug 2 × 2 cm dydžio, kubelius ir tik tada apdorokite 
smulkintuvu. Tokias daržoves kaip svogūnai pakanka supjaustyti 
į ketvirčius.

Produktai Maksimali 
talpa

Visas apdorojimo 
laikas

Mėsa 300 g 20 sek.

Vaisiai ir daržovės 200 g 15 sek.

Kietas ir pusiau kietas sūris 150 g 10 sek.

Riešutai be kevalų 100 g 15 sek.

Žolelės    50 g 10 sek.

Pastaba.
Nurodytas maisto apdorojimo laikas yra tik 
rekomendacinio pobūdžio. Faktinis smulkinimo laikas 
priklauso nuo produktų dydžio, jų kiekio ir reikiamos 
galutinės konsistencijos.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■ Prieš valydami įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo 

elektros tinklo, besisukančios dalys sustojo.
■ Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Kruopščiai išplaukite dangtelį 

A3, peilių bloką A4 ir dubenį A5 šiltu vandeniu ir neutraliu indų 
plovikliu. Tada išskalaukite švariu vandeniu ir leiskite natūraliai 
išdžiūti arba iššluostykite sausa šluoste. Jei neslystantis žiedas 
A6 susitepa, išplaukite jį tokiu pat būdu. 

Pastaba.
Pirmiau išvardytas dalis, išskyrus peilių bloką A4, galima 
plauti indaplovėje. 

Dėmesio! 
Valydami peilių bloką A4, būkite atsargūs, kad 
neįsipjautumėte į aštrius kraštus.

■ Išorinį variklio bloko A2 paviršių valykite šluoste, sudrėkinta 
silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Nuvalę indų plovikliu, 
paviršių dar kartą nuvalykite švariu vandeniu šiek tiek sudrėkinta 
šluoste, paskui sausai nušluostykite. 

■ Niekada nenardinkite variklio bloko A2 ar jo maitinimo laido 
į vandenį ar kitokį skystį. 

■ Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo 
priemonėmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršių. 

LAIKYMAS
■ Nenaudojamą prietaisą laikykite švarioje sausoje, vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ..............................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis .............................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ...........................................................................800 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė  ....................................................... II
Triukšmo lygis .......................................................................................79 dB(A) 

Pripažintas šio prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra 79 dB(A), 
kuris atitinka garso galios A lygį (standartinė garso galia 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas
Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:
II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač 
tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU 
PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose 
vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ 
PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, 
kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos 
utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į  specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai 
kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose 
Europos valstybėse gaminius galima grąžinti 

pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius 
išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos 
teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą 
gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, 
reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės 
vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų 
nuostatas.


