MINIPURUSTAJA
MZ 449CB

Kasutusjuhend
Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
Olulised märkused teie ohutuse tarvis on eraldi märgitud. Pöörake tähelepanu nende õnnetuste ja
seadme kahjustamise vältimisele:
HOIATUS:
See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.
ETTEVAATUST:
Tähistab võimalikku ohtu seadmele või muudele esemetele.
MÄRKUS:
Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ja hoidke see alles koos garantiitalongi,
ostukviitungi ning võimaluse korral ka originaalpakendiga, kaasa arvatud sisemised pakendid. Kui
annate seadme teisele isikule, lisage kaasa ka kasutusjuhend.
• Seade on mõeldud ainult koduseks ja ettenähtud viisil kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud
kommertseesmärkidel kasutamiseks. Ärge kasutage seda õues. Hoidke seade eemal
kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest
esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks,
eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
• Kui paigaldate tarvikuid, puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake
juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage alati seade välja. Eemaldage
pistik kontaktist.
• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Ärge kasutage
kahjustatud seadet.
• Ärge hakake seadet ise parandama. Võtke ühendust volitatud hooldusega. Ohu vältimiseks
kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses
või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
• Kasutage ainult originaal-tarvikuid.
• Järgige ohutusjuhiseid „Spetsiifilised ohutusjuhised“.
Lapsed ja ebakindlad isikud
• Ohutuse huvides ärge jätke pakkematerjali (plastikpakend, karp jms) lastele kättesaadavasse
kohta.

•

•

HOIATUS!
Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna on lämbumisoht!
See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või
muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult
kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on
õpetatud masinat ohutult kasutama.
Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

•
•

HOIATUS! Nugade labad on teravad.
Käsitsege neid ülima ettevaatusega!
Vigastuse oht, eriti kui asetate nuge anumasse või eemaldate sealt, samuti neid puhastades!
Kasutage seadet ainult libisemiskindla alusega.
Ärge kasutage seadet kui anum on tühi.

•
•
•
•
•
•

Lülitage seade sisse ainult siis kui nuga on võllil (vajaduse korral mõlemad noad), kaitsekate ja
mootor korralikult ühendatud!
Mootoril on ohutuslüliti. Ärge kasutage rikkis seadet või kui ohutuslüliti on rikutud!
Lülitage seade välja ja eemaldage seade vooluvõrgust enne kui hakkate tarvikuid vahetama.
Enne anuma tühjendamist oodake, kuni noad on täielikult seikunud!
Kasutage seadet ainult toiduainete hakkimiseks.
Seade on mõeldud väikeste koguste töötlemiseks! Täitke anum ainult tabelis näidatud
kogustega!

Juhtnuppude asetus

1.
2.
3.
4.
5.

Mootor
Ohutuskate
Kaks nuga
Anum
Mittelibisev kummist matt

Kasutusotstarve
Seade on loodud lõikamiseks sobivate toiduainete tükeldamiseks.
Seade on loodud ja seda tuleb kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Seade ei ole mõeldud tööstuslike koguste
töötlemiseks.
Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid.
Sedalaadi kahjustuste eest tootja ei vastuta.

Seadme lahtipakkimine
•
•
•

Võtke seade pakendist välja.
Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
Kontrollige, kas kogu lisavarustus on kaasas.
MÄRKUS:
Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Alustamine
1. Valmistage nõu ette. Vaadake allolevat tabelit.
2. Pange kummist matt tasasele pinnale. Asetage klaasanum kummimatile.
3. Kasutage ühet või mõlemat nuga sõltuvalt toidu kogusest. Pange nuga (või noad) ettevaatlikult
klaasnõusse:
3.1. Kinnitage nuga klaasnõu keskel olevale võllile.
3.2. Vajadusel pange teine nuga teradega allapoole esimese noa peale.
4. Pange soovitud toiduained nõusse.

MÄRKUS:
Ärge täitke anumat üle, vastasel korral ei hakita toiduaineid korralikult läbi (vt koguseid tabelist)!
5. Asetage ohutuskaas anumale selliselt, et nugade võll jääb avasse. Korralikult paigaldatud
ohutuskaant ei saa liigutada.
MÄRKUS:
Enne kasutamist kontrollige alati kas silikoontihend on korralikult paigas.
6. Pange mootor kaanele. Selleks kasutage kaanes olevat nõgu.
7. Elektriühendus
Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud maandusega 220-240 V~, 50/60 Hz pistikupesasse.
MÄRKUS:
• Mootoril on ohutuslüliti.
• Kui seade ei lülitu sisse, kontrollige kas mootor, ohutuskate ja noad on korralikult
paigaldatud.
8. Hoidke mootori korpusest ja vajutage samal ajal LOW või HIGH nupule.
LOW = Väike kiirus
HIGH = Suur kiirus
Seade alustab tööd.
HOIATUS:
Seade on lühiajaliseks, maksimaalselt 20 sek. kasutamiseks. Jätke seade 2 min jahtuma enne
kui seda uuesti kasutate.
MÄRKUS:
IMPULSI KASUTAMINE: Impulsiks vajutage ja vabastage nuppu lühidalt. Selles režiimis kasutage
seadet maksimaalselt 1 min. Jätke seade 2 min jahtuma enne kui seda uuesti kasutate!
9.
10.
11.
12.

Peale hakkimist võtke käsi mootorilt. Eemaldage seade vooluvõrgust.
Eemaldage seade läbipaistvalt anumalt.
Tõstke ohutuskate ja eemaldage ettevaatlikult nuga.
Nüüd võite läbipaistva anuma tühjendada.

Jää purustamine: Hakkimisnoad sobivad ka jää purustamiseks. Täitke nõu jääkuubikutega mitte
enam kui 0,75 märgistuseni. Purustage jääd ainult impulss-režiimil.

Tabel
Toit
Keedetud munad
Ürdid
Pähklid
Mandlid
Küüslauk
Sibulad
Petersell
Sai (saiakuubikud)
Liha

Ettevalmistus
Kooritud, veerandid

Parmesani juust
Küpsetusšokolaad

Koorteta!
Koorteta!
Viilutatud
2 cm kuubikud
Pestud, varteta
2 cm kuubikud
2 cm kuubikud,
kontideta, nahata ja
kõõlusteta
1 cm kuubikud
1 cm külmad kuubikud

Porgandid

1 cm kuubikud

Maks. kogus
450 g (1/4 tükid)
300 g
300 g
300 g
300 g
300 g
60 g
80 g

Maks. kestvus
10 sek
15 sek või impulss
15 sek
15 sek
15 sek või impulss
5-10 sek või impulss
10 sek
15 sek või impulss
15 sek või impulss

300 g
150 g
150 g
300 g15-20 sek

15-20 sek
maks 20 sek või
impulss

Puhastamine ja ladustamine
•
•
•

HOIATUS!
Enne puhastamist ühendage seade lahti vooluvõrgust.
Ärge kastke mootorit vette! See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Lõiketerade servad on teravad. Vigastuse oht! Käsitsege neid ülima ettevaatusega!
ETTEVAATUST:

•
•
•

Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
Ärge kasutage tugevaid keemilisi vahendeid.
Puhastage mootori osa kuiva lapiga ja puhastusvahenditeta.

Läbipaistev nõu, ohutuskate, noad ja kummist matt.
ETTEVAATUST:
•
•
•
•
•

Ärge peske osasid nõudepesumasinas.
Nende pind tuhmub.
Peske need osad käsitsi nõudepesuvees.
Loputage puhtas vees ja kuivatage hoolikalt pehme lapiga.
Enne hoiustamist pange seade kokku.

Veatuvastus
Seade ei tööta.
Lahendus:
Kontrollige vooluvõrgu ühendust.
Teised võimalikud põhjused
Mootoril on ohutuslüliti.
See väldib seadme juhuslikku käivitumist.
Lahendus:
Kontrollige kas mootor, ohutuskate ja noad on korralikult paigaldatud.

Müratase
Müratase on mõõdetud operaatori kõrva lähedal vastavalt DIN EN ISO 3744. Müratase surve all: 82.0
dB(A) (piirang puudub)

Tehnilised näitajad
Mudel: ..................................................................................................................................... MZ 449 CB
Toide: .................................................................................................................... 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Võimsus: ......................................................................................................................................... 250 W
Kaitseklass: ..............................................................................................................................................II
Pideva kasutamise aeg: .......................................................................................................... 20 sekundit
Maht .......................................................................................................................................... u 1,0 liitrit
Netokaal ..................................................................................................................................... u. 1,6 kg
Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge
direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine
"Prügikasti “ sümboli tähendus
Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. Hävitamisele
kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku
kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete
keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot kohalikust omavalitsusest.

