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Virtuvinis kombainas

eta 0028
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Gerbiamas kliente, dėkojame Jums už mūsų produkto įsigijimą. Prieš pradėdami naudoti 
šį prietaisą labai įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją kartu su 
garantijos lapu, kasos čekiu ir, esant galimybei, su pakuote ir visu pakuotės turiniu.

I. SAUGOS PERSPĖJIMAI
–  Naudojimo instrukcijoje išdėstytus nurodymus reikėtų vertinti kaip prietaiso sudedamąją 

dalį ir perduoti juos kitiems prietaiso vartotojams.
– Įsitikinkite, kad pagaminimo lentelėje nurodyti duomenys atitinka Jūsų elektros lizdo 

įtampą. Maitinimo kabelio kištuką galima jungti tik prie tinkamus standartus atitinkančio 
elektros instaliacijos lizdo.

–  Vaikams negalima naudotis šiuo prietaisu. Laikykite prietaisą  
ir jo maitinimo kabelį vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

–  Asmenys su fiziniais, proto ar psichikos sutrikimais arba su 
nepakankamomis žiniomis ir patirtimi gali naudotis šiuo prietaisu  
tik prižiūrimi arba būdami apmokyti saugiai naudotis prietaisu  
ir suprasdami galimus pavojus.

–  Jei prietaiso maitinimo kabelis yra pažeistas, tuomet jį turi pakeisti 
pats gamintojas, gamintojo įgaliotas serviso meistras arba 
analogiškai kvalifikuotas asmuo.

–  Prieš keisdami veikimo metu judančius priedus arba pasiekiamas 
dalis, prieš surinkdami ir ardydami prietaisą, prieš valydami jį arba 
atlikdami techninę priežiūrą bei prieš baigdami darbą išjunkite 
prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo!

–  Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo kaskart palikdami jį be 
priežiūros, prieš surinkdami, ardydami ar valydami jį.

–  Jokiu atveju nenaudokite prietaiso esant pažeistam jo maitinimo 
kabeliui arba kištukui, prietaisui netvarkingai veikiant, jam kritus ant 
žemės ir lūžus arba kritus į vandenį. Tokiais atvejais nuneškite prietaisą 
į kvalifikuotą elektros prietaisų taisyklą, siekdami patikrinti jo saugą  
ir tinkamą veikimą.

–  Atlikdami veiksmus su priedais, ypač montuodami juos arba 
išimdami iš indų bei valydami, būkite atsargūs, nes šie priedai  
yra aštrūs.

–  Prietaisui veikiant, užkirskite kelią kontaktuoti su juo naminiams gyvūnams, augalams  
ir vabzdžiams.
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–  Nekiškite maitinimo kabelio kištuko į elektros lizdą ir neištraukite jo iš elektros lizdo 
šlapiomis rankomis arba tempdami maitinimo kabelį!

–  Prietaisas yra skirtas tik buitiniam ar analoginiam naudojimui (parduotuvėse, biuruose  
ir panašiose darbovietėse, viešbučiuose, moteliuose ir panašiose patalpose bei nakvynės 
ir pusryčių paslaugas tiekiančiose įmonėse). Jis nėra skirtas komerciniam naudojimui!

–  Naudokite prietaisą tik jo darbinėje padėtyje, vietose, kur jam negresia apsivertimas  
ir pakankamai atokiai nuo tokių daiktų kaip užuolaidos, uždangos, nuo šilumos šaltinių 
(pvz., kaminas, krosnys, viryklė, radiatoriai, orkaitės, griliai) ir drėgnų paviršių (pvz., 
kriauklės, praustuvės ir kt).

–  Šis prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
–  Jokiais atvejais nepanardinkite prietaiso į vandenį (net dalinai).
–  Visada naudokite tik vieną prietaiso funkciją, niekada vienu metu neįjunkite kelių funkcijų 

(pvz., produktų apdorojimas B1 inde ir kartu maišymas F maišytuve).
–  Prietaisui veikiant, niekada nekiškite pakrovimo angą nei pirštų, nei šakutės, peilio, šaukšto 

ir kt. Tam naudokite tik komplekte esantį grūstuvėlį.
–  Neviršykite maksimalios prietaiso nepertraukiamo veikimo trukmės, žr. lentelę! Maksimali 

produktų apdorojimo trukmė yra 30 minučių. Po to padarykite 30 minučių pertrauką, 
reikalingą pavaros blokui ataušti.

–  Kaskart prieš jungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad jis būtų išjungtas.
–  Niekada nesurinkite antgalių tiesiogiai ant pavaros bloko (išskyrus J 

antgalį)!
–  Niekada nepanardinkite N reduktoriaus į vandenį ir neplaukite jo po vandens srove!
–  Niekada nepripildykite indo vandens arba kito skysčio iki pat kraštų – laikykitės pažymėto 

maksimalaus lygio. Jei maksimalus lygis nėra pažymėtas, tuomet neviršykite 3/4 bendros 
indo talpos.

–  Žiūrėkite, kad Jūsų plaukai, rūbai ir papuošalai neatsidurtų pavojingai arti besisukančių 
dalių, ant kurių galėtų užsivynioti.

–  DĖMESIO: prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu, 
nuotoliniu valdymu arba kitu įtaisu, automatiškai paleidžiančiu jį, 
nes tai sukeltų gaisro pavojų, jei prietaisas įsijungimo metu bus 
uždengtas arba išdėstytas netinkamoje vietoje.

–  Maitinimo kabelis: nekiškite ir neištraukite jo iš lizdo šlapiomis rankomis, saugokite jį nuo 
pažeidimo aštriais arba karštais daiktais arba besisukančiomis dalimis, nepanardinkite  
į vandenį, neperlenkite per aštrius kraštus ir periodiškai apžiūrėkite jį.

–  Siekdami užtikrinti prietaiso saugumą ir tinkamą veikimą, naudokite tik originalias 
atsargines dalis ir gamintojo patvirtintus priedus.

–  Naudokite prietaisą ir jo priedus pagal numatytąjį paskirtį, remdamiesi šia instrukcija. 
Jokiais atvejais nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams.

–  Gamintojas neatsako už žalą, kilusią dėl netinkamo prietaiso ir jo priedų naudojimo (pvz., 
už sugadintus maisto produktus, už susižalojimą aštriais ašmenimis, įsiliepsnojimą 
ir kt.) ir neįsipareigoja taikyti prietaisui garantijų, nesilaikant prieš tai išdėstytų saugos 
perspėjimų.
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II. PARENGIMAS IR NAUDOJIMAS
Pirmiausia nuimkite visą pakuotę, išimkite virtuvinį kombainą ir visus jo priedus.  
Po to nuimkite nuo virtuvinio kombaino ir jo priedų visas lipnias plėveles, lipdukus ir 
popierių. Prieš pirmąkart įjungdami prietaisą, išplaukite su maisto produktais susiliečiančias 
dalis šiltame vandenyje, su indų plovikliu, kruopščiai praplaukite jas švariu vandeniu 
ir sausai nušluostykite arba leiskite išdžiūti. Padėkite surinktą virtuvinį kombainą su 
pasirinktais priedais ant lygaus, stabilaus ir švaraus paviršiaus, kur jo negali pasiekti vaikai 
ir neveiksnūs asmenys. Palikite laisvos erdvės tinkamai ventiliacijai. Prietaise esančios 
angos užtikrina ventiliacijai reikalingą oro apytaką, ir jų neleidžiama uždengti arba kitaip 
blokuoti. Taip pat negalima nuimti kojelių. Elektros lizdas turi būti gerai pasiekiamas, kad 
kilus pavojui būtų galima lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

III.1) Virtuvinis kombainas (A)
Aprašymas (pav. 1)
 A1 – Daugiafunkcės galvutės atleidimo svirtis A6 – Nuimamas dangtis
 A2 – Pasukamas greičio reguliatorius A7 – Daugiafunkcė galvutė
 A3 – Apatinė jungtis C1 – C4 priedams A8 – Dangtis
 A4 –  Priekinė jungtis priedams A9 – Maišytuvo dangčio atidarymo   

(D, M, G, H, J, O, N, Q)          mygtukas 
 A10 – Jungtis maišytuvui F

 A5 – Atleidimo mygtukas A11 – Maitinimo kabelis

 B1 – Nerūdijančio plieno indas                   B3 – Pakrovimo angos dangtis 
 B2 – Indo dangtis

Jūsų įsigyto modelio komplektuojami priedai yra išvardyti lentelėje, kurią rasite šios instrukcijos 
lietuviško teksto pabaigoje.

Virtuvinio kombaino valdymas
 –  Daugiafunkcės galvutės pakėlimas ir nuleidimas (pav. 2) 

Norėdami pakelti galvutę, pasukite žemyn atleidimo svirtį A1. Norėdami nuleisti galvutę, 
vėl pasukite atleidimo svirtį A1 ir stumtelkite galvutę žemyn.

 –  Virtuvinio kombaino įjungimas ir išjungimas 
Prieš įjungdami prietaisą, įkiškite maitinimo kabelio šakutę A11 į elektros lizdą. 
Norėdami paleisti prietaisą, pasukite greičio reguliatorių A2. Baigę apdoroti maisto 
produktus, išjunkite virtuvinį kombainą, pasukdami reguliatorių į 0 padėtį.

 –  Greičio reguliavimas (pav. 5) 
Pasukdami greičio reguliatorių A2, pasirinkite reikalingą greitį: MIN - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 
MAX. Trumpam įjungus maksimalų greitį, galima nustatyti reguliatorių į „P“ (pulsavimo) 
padėtį. Reikia ranka laikyti reguliatorių šioje padėtyje. 
Atleidus reguliatorių, jis automatiškai sugrįžta į 0 padėtį, ir mechanizmas nustoja suktis.

 –  Daugiafunkcės galvutės antgalių saugiklis 
Norėdami atjungti ir nukelti priedus nuo priekinės jungties priedams A4, atbula tvarka, 
palyginus su montavimu. Tačiau, prieš atjungiant galvutę nuo pavaros bloko, reikia 
pirmiau paspausti atleidimo mygtuką A5.
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–  Maišytuvo saugiklis 
Virtuvinio kombaino negalima įjungti, jei yra atidarytas maišytuvo dangtis A9, nesant 
tinkamai sumontuotam maišytuvui.

Maisto produktų paruošimo (apdorojimo) trukmė priklauso nuo naudojamų žaliavų kiekio, 
rūšies ir kokybės, tačiau bendrais atvejais užtrunka kelias minutes.

III.2) Plakimo, maišymo mentelės, lanksčioji mentelė, minkymo kablys
Aprašymas (pav. 1)
 C1 – Maišymo mentelė   C3 – Minkymo kablys
 C2 – Plakimo mentelė (vielos)   C4 – Lanksčioji mentelė (guminė)
    C5 – Raktas

Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Atsižvelgiant į darbinio indo dydį, reikia turėti omenyje, kad prietaisas nesugeba 

pakankamai išplakti arba įminkyti labai mažą maistų produktų kiekį. Norint pasiekti 
optimalų rezultatą, bendra maisto produktų masė turi būti mažiausiai 300 g (gaminant 
plaktus baltymus – mažiausiai 2 kiaušiniai).

 –  Niekada nepripildykite indo vandens arba kito skysčio visiškai. Laikykitės maksimaliai 
leistino lygio (žr. naudojimo lentelę, IV dalis).

 –  Pirmiausia išjunkite virtuvinį kombainą, ir tik po to pakelkite jo daugiafunkcę galvutę.
 –  Pakeldami daugiafunkcę galvutę, kontroliuokite ją, prilaikydami ranka.
 –  Virtuvinis kombainas turi apsauginį jungiklį, kuris išjungs variklį, pakėlus daugiafunkcę 

galvutę veikiant prietaisui. Nuleidus galvutę į darbinę padėtį, variklis nepasileis. Norint  
vėl jį paleisti, pirmiausia teks grąžinti pasukamą greičio reguliatorių A2 į 0 padėtį.

Surinkimas, ruošiantis naudoti prietaisą su antgaliais
Surinkite virtuvinį kombainą, vadovaudamiesi pav. 2, 3 ir 4: pakelkite daugiafunkcę galvutę, 
iš apačios pritvirtinkite prie jos indo dangtį ir padėkite pripildytą indą ant kombaino apatinės 
dalies. Toliau pritvirtinkite prie lizdo pasirinktą antgalį ir nuleiskite daugiafunkcę galvutę į 
darbinę padėtį. Norėdami nuimti arba pakeisti antgalį, atlikite šiuos veiksmus atbuline tvarka.

Antgalių aukščio reguliavimas (pav. 19)
Jei antgaliai užkabina indo dugną arba nepasiekia indo apačioje esančių maisto produktų, 
tuomet reikia sureguliuoti antgalių aukštį. Atlikite šiuos veiksmus: Pirmiausią pritvirtinkite 
prie virtuvinio kombaino pasirinktą antgalį ir nuleiskite daugiafunkcę galvutę A7 į darbinę 
padėtį. Po to, viena ranka prilaikydami antgalį, kita ranka C5 raktu atlaisvinkite antgalių 
veržlę. Sureguliuokite aukštį, ranka pasukdami antgalį laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš 
laikrodžio rodyklę. Nustatę aukštį, gerai priveržkite veržlę.
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Naudojimas

A) Plakimas
–  Plakimo mentelė C2 yra skirta grietinėlei, kiaušiniams, baltymams plakti.
–  Priklausomai nuo maisto produktų kiekio, rūšies ir kokybės, nustatykite plakimo 

greitį nuo MIN iki MAX.
–  Maksimalus žaliavų kiekis vienam apdorojimui yra 1,2 l.
–  Niekada nenaudokite plakimo mentelės sunkiai tešlai minkyti arba lengvai tešlai 

maišyti!

B) Plakimas lanksčiąja mentele
–  Lanksčioji plakimo mentelė C4 yra skirta desertų kremams, greitiems pudingams, 

majonezui, biskvitų tešlai plakti ir pan.
–  Priklausomai nuo maisto produktų kiekio, rūšies ir kokybės, nustatykite plakimo 

greitį nuo MIN iki 2.
–  Maksimalus žaliavų kiekis vienam apdorojimui yra apytiksliai 2,5 kg.
–  Niekada nenaudokite lanksčiosios mentelės sunkiai tešlai minkyti.

Patarimai plakant
 –  Paleiskite plakimą lanksčiąja mentele tik kai inde yra maisto produktai. Įjungus plakimą 

esant tuščiam indui, atsiras triukšmas (brozdinimas), tačiau šiek tiek aliejaus padės jį 
nuslopinti.

C) Maišymas
–  Maišymo mentelė C1 yra skirta lengvai tešlai maišyti, tortams, sausainiams, 

glaistui, faršui, bulvių košei gaminti ir kt.
–  Priklausomai nuo maisto produktų kiekio, rūšies ir kokybės, nustatykite plakimo 

greitį nuo MIN iki MAX.
–  Maksimalus žaliavų kiekis vienam apdorojimui yra apytiksliai 2,5 kg.
–  Niekada nenaudokite maišymo mentelės sunkiai tešlai minkyti.

D) Minkymas
–  Minkymo kablys C3 yra skirtas trapiai, lengvai ir sunkiai tešlai minkyti.
–  Priklausomai nuo maisto produktų kiekio, rūšies ir kokybės, nustatykite 

plakimo greitį nuo MIN iki 2.
–  Ruošdami didelį tešlos kiekį, padalinkite ją į kelias porcijas. Maksimalus 

žaliavų kiekis vienam apdorojimui yra apytiksliai 1,6 kg. Negaminkite daugiau 
kaip keturias porcijas iš eilės. Prieš gamindami tolesnes porcijas, padarykite 
mažiausiai 30 min. pertrauką.

Patarimai
 –  Ingredientai geriau susimaišys, jei pirmiausia įpilsite skystį.
 –  Jei išgirsite, kad virtuvinis kombainas yra pernelyg apkrautas, išjunkite jį, išimkite pusę 

tešlos ir minkykite kiekvieną pusę atskirai.
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III.3) Mėsmalė (D)
Aprašymas (pav. 6)          
 D0 – Mėsmalės korpusas
 D1 – Spiralinis tiektuvas  D10 – Separatorius
 D2 – Pjovimo ašmenysl  D11 – Antgalis dešrai kimšti
 D3 – Plokštelė smulkiam malimui  D12 – Formavimo antgalis
 D4 – Plokštelė vidutiniam malimui  D13 – Kūgis
 D5 – Plokštelė rupiam malimui  D14 – Grūstuvėlis 
 D6 – Plokštelė itin rupiam malimui  D15 – Piltuvas
 D7 – Veržlė  D16 – Krumplinis ratas
 D8 – Formos saldumynams laikiklis  D17 – Atpalaidavimo raktas 
 D9 – Forma saldumynams

Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Rekomenduojama kartkartėmis nutraukti darbą, išjungti virtuvinį kombainą ir šalinti 

prilipusius prie antgalių (arba juos užkimšusius) maisto produktus.
 –  Nepalikite įjungtos mėsmalės, esant tuščiam piltuvui, bet išjunkite ją.
 –  Nemalkite užšaldytos mėsos!

Surinkimas
Surinkite mėsmalę, priklausomai nuo pasirinkto naudojimo (mėsos malimas, dešrų 
kimšimas, kibbeh gaminimas, saldumynų formavimas) ir pritvirtinkite ją prie pavaros bloko 
galvutės, vadovaudamiesi 6 ir 7 paveikslėliais. Norėdami išardyti priedą ir atskirti jį nuo 
pavaros bloko galvutės, atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.
Atlaisvinimo raktas D17 padeda patogiau atsukti D7 veržlę.

A) Mėsos malimas   

Leidžia malti visų rūšių mėsą, iš kurios yra pašalinti kaulai, sausgyslės ir oda. Renkantis 
malimo plokšteles (D3, D4, D5, D6) su įvairiomis skylutėmis, galima nustatyti reikalingą 
mėsos malimo rupumą. Prieš maldami mėsą, supjaustykite ją į gabalus apie 3 x 3 x 3 
cm. Po mėsmale padėkite nerūdijančio plieno indą B1 arba kitą indą, kur bus sudedama 
malama mėsa. Dėkite pavienius mėsos gabalus į pakrovimo angą, žiūrėdami, kad spiralinis 
tiektuvas D1 spėtų juos paimti, ir lengvai pastumdami juos grūstuvėliu D14. Toks malimo 
būdas apsaugos pavaros bloką nuo perkrovos.
Maksimalus apdorojamos mėsos kiekis yra 5 kg. Maksimalus leistinas apdorojimo greitis 
yra 6.

Patarimai
 –  Maldami mėsą, reguliariai patikrinkite, kad malimo plokštelės skylutės nebūtų 

užsikimšusios. Jei, malant įvairios konsistencijos mėsą (pvz., šoninę, kepenis) užsikimš 
plokštelės skylutės, tuomet sultys gali nutekėti aplink spiralinio tiektuvo veleną ir 
patekti į virtuvinio kombaino pavaros bloką. Todėl ypač įdėmiai kontroliuokite pastovų 
malimo plokštelės pralaidumą ir jai sumažėjus nedelsdami išjunkite virtuvinį kombainą, 
išardykite mėsmalę ir kruopščiai pravalykite visas jos sudedamąsias dalis.
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B) Dešros kimšimas (dešra, dešrelės ir kt.) 

Sudėkite sumaltą mėsą į piltuvą D15. Švelniai pastumkite mėsą į mėsmalę, naudodami
grūstuvėlį D14. Prieš pradėdami kimšti dešras, palaikykite dešros apvalkalą šiltame 
vandenyje (apie 10 min), tuo pagerindami jo elastingumą. Po to užmaukite jį ant kimšimo 
antgalio armonikos pavidalu. Apvalkalo gale palikite laisvus 5 cm, paskui užrišite arba 
užsegsite jį. Įjunkite prietaisą reikalingu greičiu nuo MIN iki MAX. Įdėkite paruoštą mišinį  
į pakrovimo angą ir švelniai pastumkite jį grūstuvėliu D14. Kimšimo procesas priklauso nuo 
pasirinktos dešros rūšies (pvz., kepeninė dešra, skilandis, grilio dešrelės ir kt).
Maksimalus apdorojamų žaliavų kiekis yra 5 kg.

C) Kibbeh mėsos vamzdelių – gaminimas

Sudėkite paruoštą sumaltą mėsą į piltuvą D15. Prireikus pastumti faršą, naudokite grūstuvėlį 
D14. Iš prietaiso pasirodys tuščiaviduriai vamzdeliai, kuriuos pjaustysite reikalingu ilgiu. 
Įjunkite prietaisą reikalingu greičiu nuo MIN iki 3.

D) Saldumynai   

Dėkite paruoštą tešlą į piltuvo D15 angą. Prireikus pastumti tešlą, naudokite grūstuvėlį 
D14. Iš prietaiso pasirodys nustatytos formos tešlos dešrelė. Įjunkite prietaisą reikalingu 
greičiu nuo MIN iki 4.

III.4) Diskinis tarkavimo ir pjaustymo įtaisas (M)
Aprašymas (pav. 8)                    
 M0 – Įtaiso korpusas  M6 –  Plonų riekelių pjaustymo diskas 
 M1 – Varantysis velenas + išmetiklis  M7 –  Storų riekelių pjaustymo diskas 
 M2 – Dangtis  M8 –  Smulkaus tarkavimo diskas
 M3 – Pakrovimo anga  M9 –  Rupaus tarkavimo diskas
 M4 – Daugtis/nukreipiklis  M10 – Gnabomoji tarka
 M5 – Grūstuvėlis  M11 –  Itin rupaus tarkavimo diskas

N – Reduktorius – SVARBU:  (naudoti priedą su diskinėmis tarkomis galima tik
kartu su reduktoriumi), (pav. 7)

Surinkimas
Surinkite tarkavimo įtaisą M, vadovaudamiesi pav. 8. Po to pritvirtinkite prie pavaros bloko 
priekio reduktorių N, ant kurio sumontuokite pagal pav. 7 surinktą priedą M. Norėdami 
išmontuoti įtaisą, atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.

Naudojimas (pav. 9)
Po tarkavimo įtaiso išleidimo anga padėkite tinkama indą. Supjaustykite daržoves  
į gabalus, kuriuos būtų patogu įdėti į tarkavimo įtaiso pakrovimo angą. Įdėkite gabalus 
į įtaisą ir švelniai prispauskite juos grūstuvėliu. Apdoroti maisto produktai krenta iš išleidimo 
angos į paruoštą indą.

Rekomenduojamas apdorojimo greitis yra nuo 3 iki MAX.
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Patarimai
 –  Norint apdoroti minkštus maisto produktus – pavyzdžiui, agurkus, yra rekomenduojama 

nustatyti mažą arba vidutinį greitį. Norėdami apdoroti kietesnius maisto produktus – 
pavyzdžiui, morkas arba kietą sūrį, nustatykite vidutinį, didelį arba maksimalų greitį.

 –  Tarkuodami minkštesnius ingredientus, nustatykite mažą greitį, kad maisto produktai 
netaptų koše.

 –  Pjaustydami kietą sūrį arba šokoladą, įjunkite prietaisą trumpai.  
Pjaustymo metu maisto produktai greitai įkaistą, suminkštėja ir virsta grumsteliais.

III.5) Gabaliukų pjaustyklė (P)
Aprašymas (pav. 10)     
 P1 – Disko laikiklis P4 – Pjaustymo diskas
 P2 – Fiksatoriai P5 – Valymo priedas 
 P3 – Gabaliukų pjaustymo grotelės

N – Reduktorius – SVARBU:  (gabaliukų pjaustyklę galima naudoti tik kartu su tarkavimo  
ir pjaustymo įtaisu M ir reduktoriumi N)

Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Niekada nenaudokite šio priedo maisto produktams pjaustyti – pvz., sūriui ir kt.

Surinkimas
Pirmiausia surinkite gabaliukų pjaustyklę, vadovaudamiesi pav. 10, kartu su pjaustymo  
ir tarkavimo įtaisu M. Dėmesio: - pjaustymo diskas turi būti vienoje plokštumoje su laikikliu. 
Po to pritvirtinkite surinktą mechanizmą prie pavaros bloko, vadovaudamiesi pav. 7. 
Norėdami išmontuoti įtaisą, paspauskite A5 ir atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.

Naudojimas (pav. 9)
Supjaustykite maisto produktus į gabalus, kuriuos būtų patogu įdėti į pakrovimo angą M3.
Padėkite po nukreipikliu M4 tinkamą indą. Paeiliui, tolygiai įdėkite pavienius gabalus 
į pakrovimo angą M3, pastoviai lengvai pastumdami juos grūstuvėliu M5. Supjaustyti 
maisto produktai krenta iš nukreipiklio M4 išleidimo angos į paruoštą indą. Norėdami 
apdoroti minkštesnius maisto produktus – pavyzdžiui, agurkus, nustatykite vidutinį greitį 
(3). Apdorodami kietesnius maisto produktus – pavyzdžiui, morkas, salieras ar bulves, 
nustatykite maksimalų greitį MAX. Virtus maisto produktus apdorokite nuo MIN iki 3 greičiu.
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III.6) Stiklinis maišytuvas (F)
Aprašymas (pav. 11)    
 F1 – Indo dangtis F6 – Stiklo indas
 F2 – Maišytuvo apatinė dalis F7 – Grūstuvėlis
 F3 – Peilis F8 – Raktas
 F4 – Peilio tarpiklis F9 – Sportinis butelis gėrimams (2 vnt)
 F5 – Nuimamas kamštis F10 – Termiškai izoliuotas apvalkalas sportiniam  
          buteliui (2 vnt)

Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Neleiskite maišytuvui veikti be maisto produktų!
 –  Neatskirkite apatinės dalies su peiliu F2 nuo stiklinio indo!
 –  Niekada nenaudokite grūstuvėlio F7 atskirai, be dangčio F1.
 –  Niekada nepilkite į indą verdančio vandens.
 –  Prieš nuimdami maišytuvo dangtį arba indą, palaukite, kol besisukančios dalys visiškai 

sustos.

Surinkimas
Surinkite maišytuvą ir pritvirtinkite jį prie maišytuvui skirto lizdo A10, vadovaudamiesi pav. 11 
ir 12. Įdėkite į dangtyje esančią angą kamštį F5 arba grūstuvėlį F7. Norėdami išardyti priedą 
ir atjungti jį, atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.

Prieš naudodami pirmąkart
Prieš naudodami įtaisą pirmąkart rekomenduojame išplauti stiklinį indą. Technologiniais 
sumetimais peilio įdėklas yra suteptas sveikatai nekenksminga alyva. Todėl pirmiausią 
pripildykite indą šilto vandens (maks. 50 °C) su nedideliu ploviklio kiekiu.
Uždėkite indą į virtuvinį kombainą, nustatykite maksimalias apsukas ir įjunkite 1 minutei.  
Po to praplaukite indą švariu vandeniu.

Naudojimas
Nuimkite dangtį, įdėkite arba įpilkite į indą ingredientus ir vėl uždėkite dangtį. Norėdami 
prispausti didesnius žaliavos gabalus arčiau peilio, naudokite grūstuvėlį F7.

Yra rekomenduojama visada įjungti maišytuvą minimaliu greičiu, o toliau pagal poreikį 
pamažu didinti apsukas.

Rekomenduojamas apdorojimo greitis yra nuo 1 iki MAX.

Patarimai
 –  Apdorojant putas sudarančius skysčius (pvz., pieną), niekada nepripildykite indo iki 

maksimalios žymės „MAX“, kad jie nenutekėtų. Tokiais atvejais rekomenduojamas 
maksimalus kiekis yra 1 l.
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III.7) Įtaisai makaronams gaminti (G1 - G3)
Aprašymas (pav. 13)       
 G1 – Įtaisas tešlai iškočioti (lazanijai, ravioliams, įdarytiems makaronams cannelloni)
 G2 – Lakštinių (tagliatelle) pjaustyklė 7 mm
 G3 – Siaurų makaronų (trenette) pjaustyklė; 1,5 mm

Surinkimas
Pritvirtinkite pasirinktą įtaisą prie pavaros bloko, vadovaudamiesi pav. 13.

Naudojimas
Įtaisai G2 ir G3 turi skirtingai išdėstytas ašmenis ir gamina skirtingos rūšies makaronus.
Prieš naudojant įtaisus G2 ir G3 reikia apdoroti tešlą G1 įtaiso pagalba. Paruoškite ir 
iškočiokite tešlą. Šiek tiek apibarstykite įtaisą miltais. Įjungus virtuvinį kombainą 1 greičiu, 
įtaiso velenai pradės suktis. Vėl perleiskite tešlą per velenus, kol ji taps visiškai lygi (yra 
verta įdėti tešlos lakštą tai skersai, tai išilgai). Perleidžiant tešlą per velenus, įtaiso šone 
esančio pasukamo reguliatoriaus pagalba kaskart nustatykite vis didesnį greitį (didesnis 
skaičius = plonesnė tešla), kol pasieksite reikalingą storį (greičio laipsniai yra nuo 1 iki 9). 
Rekomenduojamas storis makaronams atitinka reguliatoriaus nustatymus nuo 5 iki 7.  
Po to leiskite tešlai apdžiūti, kad ji neliptų. Toliau G2 arba G3 įtaisų pagalba supjaustykite 
tešlos lakštus reikalingu pločiu (skirtingai išdėstyti įtaisų ašmenys suformuoja įvairių rūšių 
makaronus). Naudokite greitį nuo MIN iki 2.

III.8) Makaronų formavimo antgaliai (I1 - I5)
Popis (obr. 6)                    
 I1 – Plačių lakštinių Pappardelle formavimo antgalis
 I2 – Tuščiavidurių makaronų Ditalini Rigati, Rigatoni/Maccheroni formavimo antgalis
 I3 – Žvaigždučių formos makaronų Stelline formavimo antgalis
 I4 – Žiedo formos makaronų Anellini, Pennette Lisce formavimo antgalis 
 I5 – Tuščiavidurių makaronų Penne, Ditalini Rigati formavimo antgalis

Surinkimas
Sujunkite pasirinktą makaronų formavimo antgalį su mėsmale ir pritvirtinkite surinktą įtaisą 
prie pavaros bloko galvutės, vadovaudamiesi pav. 6 ir 7. Norėdami išardyti priedą ir atskirti 
jį nuo pavaros bloko galvutės, atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.

Naudojimas
Po mėsmale padėkite nerūdijančio plieno indą B1 arba kitą tinkamą padėklą, kur bus 
sudedami makaronai. Padarykite iš tešlos dešrelę, kurios skersmuo būtų perpus mažesnis 
už piltuvo pakrovimo angos skersmenį. Šią dešrelę sklandžiai įdėkite į piltuvo pakrovimo 
angą, žiūrėdami, kad sraigtinis tiektuvas spėtų ją paimti. Išspaudžiamus makaronus pjaukite 
aštria virtuvine mentele arba aštriu peiliu tiesiogiai ties formavimo antgaliu, ir leiskite jiems 
kristi į paruoštą indą. Rekomenduojame nedaryti makaronų ilgesnių už 2 cm. Atskirkite 
pagamintus makaronus vieną nuo kito, kad jie nesuliptų. Suformavę makaronus, suvartokite 
juos ne vėliau kaip per keturias valandas arba padėkite ant rankšluosčio ir uždenkite 
kitu rankšluosčiu. Leiskite jiems išdžiūti esant kambario temperatūrai. Veikiant prietaisui, 
paprastai mėsmalės korpusas D0 įšyla.
Gaminant makaronus, rekomenduojama pasirinkti greitį nuo MIN iki 2. Pernelyg greitai 
formuojantis makaronams (pvz., su l1 antgaliu) sumažinkite apsukas.
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Valymas
Baigę naudoti formavimo antgalius, iškart išardykite įtaisą į atskiras dalis ir išplaukite jas 
šiltame vandenyje su indo plovikliu. Formavimo antgalius I2 - I5 galima išardyti į 3 atskiras 
dalis (I1 – tik į 2 dalis). Jei dėl kurių nors priežasčių negalite to padaryti, tuomet palikite 
panaudotus antgalius vandenyje (pvz., nakčiai), o po to tiesiog praplaukite juos vandens 
srove.

Rekomenduojamas receptas:  Sumaišykite 110 g vidutinio rupumo miltų, 1 kiaušinį  
(apie 50 - 60 ml), 0,5 - 1 valgomąjį šaukštą aliejaus ir  
0,5 - 1 valgomąjį šaukštą vandens.

6 – 10 minutes 1 – 2 greičiu maišykite tešlą minkymo kabliu arba maišymo mentele.  
Jei mišinys gaunasi pernelyg sausas, pridėkite dar truputį vandens. Išjunkite virtuvinį 
kombainą ir rankiniu minkymu paruoškite vientisą tešlą. Po to palikite tešlą ne mažiau kaip 
90 minutėms. Norėdami gauti geriausios kokybės makaronus, prieš toliau apdorodami tešlą 
įvyniokite ją į maistinę plėvelę ir palikite nakčiai šaldytuve.

III.9) Aguonų malūnėlis(H)
Aprašymas (pav. 14)           
 H1 – Apkaba (surinkta)  H4 – Prispaudžiamoji plokštė
 H2 – Dangtis su piltuvu  H5 – Reguliavimo ratukas
 H3 – Girniai (2 vnt)  H6 – Raktas (=Q7)

Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Niekada jėga nepriveržkite girnų!
 –  Aguonų malūnėlis yra skirtas tiktai aguonoms malti! Nemalkite jame kitų maisto 

produktų (pvz., grūdų, sėmenų ir sezamų sėklų, kukurūzą, ryžių, grikių, džiovintų grybų, 
vaistažolių, šaknelių, kavos ir kt). Niekada nemalkite šlapių ar užšaldytų aguonų!

 –  Niekada nekeiskite malimo rupumo veikiant pavaros blokui.

Surinkimas
Surinkite aguonų malūnėlį ir pritvirtinkite jį prie pavaros bloko galvutės, vadovaudamiesi pav. 14 
ir 7. Įdėję vienerias girnas H3 (nejudamas) į apkabą, lėtai sukite jas, kol trejos girnose esančios 
fiksavimo iškišos sutaps su trimis apkaboje esančiomis duobutėmis.

Po to uždėkite kitas girnas (judamas) ant nejudamųjų girnų, grioveliais prieš griovelius.
Uždėkite prispaudžiamąją plokštę H4 ant veleno, kad vidurinė iškiša būtų nukreiptą į girnose 
esančią angą. Toliau lėtai pasukite prispaudžiamąją plokštę, kol trejos fiksavimo iškišos 
sutaps su trimis girnose esančiomis duobutėmis. Po to prisukite reguliavimo ratuką ir lengvai 
priveržkite jį. (DĖMESIO:judamosios girnos turi laisvai suktis!) Norėdami išmontuoti įtaisą, 
atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.

Malimo rupumo reguliavimas (pav. 14)
Malimo rupumas yra nustatomas pasukamojo reguliavimo ratuko H5 pagalba.  
Pasukant ratuką į dešinę, atstumas tarp girnų sumažėja, tuo yra keičiamas malimo rupumas. 
Atlaisvinimo raktas H6 padeda patogiau atsukti reguliavimo ratuką H5.
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Naudojimas
Įpilkite aguonas į malūnėlio dangčio bunkerį – girnose esantys grioveliai patys tvarkys 
malamų aguonų kiekį. Po malūnėliu padėkite tinkamą indą malamoms aguonoms surinkti  
ir įjunkite virtuvinį kombainą. Aguonas galima pridėti veikiant virtuviniam kombainui.

Rekomenduojamas apdorojimo greitis yra nuo 4 iki MAX.

Patarimai
 –  Rekomenduojama patikrinti malimo rupumą, sumalus mažą aguonų kiekį. Jei rupumas 

nėra optimalus, išjunkite pavaros bloką ir po to reguliavimo ratuko H5 pagalba 
pakeiskite nustatymus (pasukant ratuką į kairę, rupumas yra didinamas, į dešinę – 
mažinamas).

 –  Malimui naudokite tik sausas aguonas! Malant aguonas, jos turi būti skaldomos, bet  
ne suspaudžiamos, kad jos išliktų birios ir neprarastų savo būdingo skonio.

 –  Malino trukmė yra kelios minutės, ji priklauso nuo naudojamų aguonų kiekio, rūšies, 
kokybės ir nustatymo malimo rupumo (maždaug 100 g per 1 minutę).

III.10) Presavimo sulčiaspaudė vaisiams, uogoms ir daržovėms (J)
Aprašymas (pav 15)       
 J0 – Mėsmalės korpusas (=D0)  J7 – Krumplinis ratas 
 J1 – Spirálový podavač  J8 – Tarpiklis
 J2 – Sietas  J9 – Prispaudžiamoji plokštelė
  J3 – Veržlė  J10 – Indas sultims
  J4 – Dangtis/išpylimo atvamzdis  J11 – Indo dangtis
 J5 – Grūstuvėlis (=D14)  J12 – Valymo šepetėlis
 J6 – Piltuvas (=D15)  J13 – Fiksavimo varžtelis

Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Prieš pradėdami spausti sultis įsitikinkite, kad spiralinis tiektuvas yra tinkamai 

pritvirtintas.
 –  Nepainiokite vaisių ir daržovių presavimo sulčiaspaudės su išcentrine 

sulčiaspaude. Išcentrinė sistema tiekia skaidrias sultis, tuomet kai presavimas 
gamina sultis su tam tikru minkštimo kiekiu. Kai kuriais atvejais sultys gali būti 
tyrės konsistencijos.

 –  Toks metodas tinka serbentų, vynuogių, pomidorų, kivių, aviečių, gervuogių, mėlynių, 
spanguolių, braškių ir kt. sultims spausti.

 –  Nerekomenduojama spausti presavimo metodu obuolių ir kriaušių sulčių, nes gali 
užsikimšti sietas ir gaunamos sultys bus tyrės konsistencijos.

 –  Nerekomenduojama spausti agurkų, burokėlių ir šakniavaisių sulčių.
 –  Spaudžiant serbentų, gervuogių, vynuogių ir panašių vaisių sultis su sėklelėmis ir 

kauliukais, JOKIAIS ATVEJAIS neapdorokite išspaudų pakartotinai! Tai sukels 
sieto gedimą.

 –  Pašalinkite kauliukus (pvz., iš slyvų, persikų, abrikosų, kaukazinių slyvų, trešnių ir pan).
 –  Apdoroję apie 2 kg žaliavų (serbentų – apie 1,5 kg), BŪTINAI nutraukite procesą 

ir patikrinkite, kad nebūtų užsikimšęs sietas. Sietui užsikimšus, išvalykite jį.
 –  Sumažėjus arba nustojus tekėti sultims iš presavimo sulčiaspaudės išpylimo 

atvamzdžio, būtinai TUOJ PAT išjunkite virtuvinį kombainą, nukelkite presą, išardykite  
jį ir kruopščiai išvalykite.
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Surinkimas
Surinkite presavimo sulčiaspaudę pavaros bloko galvutėje, vadovaudamiesi pav. 15 ir 
7. Pirmiausia surinkite mėsmalės korpusą J0 ir įdėkite į jį spiralinį tiektuvą J1. Įstumkite 
tiektuvą, kol išgirsite spragtelėjimą, pranešantį apie tinkamą fiksavimą. Ant spiralinio 
tiektuvo uždėkite sietą J2 ir veržlę J3 ir priveržkite ją. Išsukite dangčio fiksavimo varžtelį 
J13, kad jis nekištų ir leistų uždėti dangtį ant sieto. Pritvirtinkite dangtį prie sieto. Tinkamai 
surinkę mechanizmą, švelniai priveržkite J4 dangtyje esantį varžtelį. Norėdami išmontuoti 
įtaisą, atlikite tuos pačius veiksmus atbuline tvarka.

Naudojimas
Iš anksto supjaustykite vaisius į gabalus, telpančius į piltuvo pakrovimo angą. Padėkite 
po presavimo sulčiaspaude nerūdijančio plieno dubenėlį arba kitą tinkamą indą, į kurį bus 
surenkamos išspaudos. Po išpylimo atvamzdžiu padėkite indą sultims J10 be dangčio J11 
arba kitą tinkamą indą sultims. Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą. Įjunkite 
virtuvinį kombainą, pasukdami greičio reguliatorių į MAX.

Pamažu įdėkite žaliavas į pakrovimo angą, neleisdami sulčiaspaudės korpusui prisipildyti 
iki pat kaklelio viršutinio krašto. Grūstuvėlis yra skirtas sklandžiai pastumti žaliavas  
į spiralinio tiektuvo kamerą. Naudokite jį kaskart įdėdami pavienį gabalą į pakrovimo angą, 
bet jokiu atveju neplūkdami iki kaklelio viršutinio krašto pripildytų žaliavų. Pažvelgdami į 
pakrovimo angą išėmus grūstuvėlį, vizualiai patikrinkite spiralinio tiektuvo būklę  
ir pralaidumą.

Jei procesui vykstant korpuso kaklelis pernelyg prisipildo sulčių, tuomet išjunkite 
virtuvinį kombainą, toliau išardykite sulčiaspaudę, išvalykite spiralinį tiektuvą ir sietą. 
Išspaudžiamos sultys latakėliu nuteka į paruoštą indą, o išspaudos (minkštimas) yra 
išleidžiamos pro dangčio išleidimo angą J4. Baigę apdoroti maisto produktus, išjunkite 
pavaros bloką, pasukdami reguliatorių į 0/OFF padėtį.

Patarimai
 –  Labai sultingas išspaudas galima spausti pakartotinai (išskyrus serbentas, avietes, 

vynuoges ir panašius vaisius su kauliukais ir sėklelėmis) – naudojant maksimalų 
greitį. Prieš antrąkart spausdami sultis iš išspaudų, išvalykite sietą. Atlaisvinkite 
fiksavimo varžtelį, nuimkite dangtį ir pašalinkite nuo sieto susikaupusį minkštimą.

III.11) Sulčiaspaudė citrusiniams vaisiams(O)
Aprašymas (pav. 16)            
O0 – Citrusinių vaisių sulčiaspaudės korpusas O4 – Mažasis spaudimo dyglys
O1 – Varomasis velenas  O5 – Didysis spaudimo dyglys   
           (priedas - tik su O5) 
O2 – Indas su uždaromu išpylimo atvamzdžiu  O6 – Dangtis/gaubtas
O3 – Síetas

N – Reduktorius  – SVARBU:  (Citrusinių vaisių sulčiaspaudę galima naudoti tik kartu  
su reduktoriumi)
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Saugos perspėjimai ir rekomendacijos
 –  Citrusinių vaisių sulčiaspaudė yra skirta citrusiniams vaisiams apdoroti. 
 –  Nespauskite strypo labai stipriai!

Surinkimas
Surinkite citrusinių vaisių sulčiaspaudę ir pritvirtinkite ją prie pavaros bloko galvutės, 
vadovaudamiesi pav. 16 ir 7. Norėdami išmontuoti įtaisą, atlikite tuos pačius veiksmus 
atbuline tvarka.

Maisto produktų paruošimas
Gerai išplaukite ir perpus supjaustykite citrusinius vaisius. Mažiems citrusiniams vaisiams 
naudokite mažąjį spaudimo dyglį O4. Dideliems citrusiniams vaisiams naudokite didelį 
spaudimo dyglį O5, kuris yra užmaunamas ant mažojo spaudimo dyglio O4 ir švelniai 
prispaudžiamas.

Naudojimas
Supjaustykite pasirinktą citrusinį vaisių perpus ir lengvai prispauskite jį prie spaudimo 
dyglio O4 arba O5. Esant įjungtai pavarai, spaudimo dyglys sukasi, sultys spaudžiamos  
ir nuteka per sietą į indą. Maksimalus leistinas apdorojimo greitis yra MIN.

Rekomendacijos
 –  Citrusinių vaisių sulčiaspaudė turi vidinį indą, kurio maksimali talpa yra 0,7 l. Jis yra 

skirtas tik mažam sulčių kiekiui surinkti. Spausdami sultis iš kelių citrusinių vaisių, visada 
atidarykite uždaromą išpylimo atvamzdį ir leiskite sultims nutekėti į paruoštą išorinį indą.

 –  Sultims pasiekus nerūdijančio plieno sieto lygio, yra būtina išpilti sultis iš indo.

III.12) Malūnėlis javams, ankštiniams ir ryžiams (Q)
PRAŠOME SKIRTI DIDELĮ DĖMESĮ TOLIAU PATEIKTIEMS 
PERSPĖJIMAMS IR PATARIMAMS!
MALŪNĖLIS REIKALAUJA IŠSAMIAU SUSIPAŽINTI SU JO 
SAVYBĖMIS IR MALIMO PROCEDŪROMIS. PO TAM TIKRO 
LAIKO JŪS ĮGYSITE PATIRTIES, LEISIANČIOS JUMS PASIEKTI 
GERŲ REZULTATŲ.
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 II.A. ŽALIAVOS:

 –  Malūnėlis yra skirtas javams ir ankštiniams malti (pvz., kviečiams, rugiams, avižoms, 
nelukštentiems miežiams, grikiams, įvairių rūšių lęšiams, žirniams, pupoms, 
ryžiams, soroms, sojoms, avinžirniams).

 –  Nemalkite aliejinių augalų (pvz., aguonų, kanapių, linų, saulėgrąžų, sezamų, 
čijų sėklų, žemės riešutai ir kt) arba labai kietų maisto produktų – pvz., kukurūzų 
spragėsiams, muskatinių riešutų, graikinių ar lazdynų riešutų, migdolų.

 –  Nerekomenduojama malti aromatinius maisto produktus (pvz., kavą, vaistažoles, 
džiovintus grybus, kietas šakneles, juoduosius pipirus, gvazdykėlius, garstyčias, 
džiūvėsius ir kt). 

 –  Niekada nemalkite didesnio kaip 6 mm skersmens žaliavų!
 –  Niekada nemalkite drėgnų, šlapių arba užšaldytų javų, ankštinių ir ryžių!
 –  Malimui naudokite tik sausas žaliavas (mažiau nei 13 % drėgnumo)! Malant žaliavas, 

jos turi būti skaldomos, bet ne suspaudžiamos, kad jos išliktų birios ir neprarastų savo 
būdingos konsistencijos.

 –  Prieš pradedant malti, rekomenduojame patikrinti, kad žaliavoje nebūtų pašalinių 
komponentų (pvz., akmenukų skeveldrų), kurie gali sugadinti prietaisą (pvz., 
nudildyti girnas). 

 –  Javai, ankštiniai ir ryžiai yra natūralūs ir gyvi „gamtiniai konservai“, sugeriantys drėgmę. 
Todėl juos visada reikia saugoti sausoje aplinkoje. Jei žaliavos yra malamos lėtai, 
blogai ir pernelyg įšyla, tai reikškia, kad jos yra pernelyg drėgnos. Nutraukite 
malimą ir išdžiovinkite žaliavas.

Aprašymas (pav. 17)
 Q0 – Malūnėlio korpusas   Q5 – Reguliavimo ratukas
 Q1 – Dangtis   Q6 – Piltuvas
 Q2 – Girnos - nejudamos   Q7 – Raktas
  Q3 – Ribojantis žiedas   Q8 – Valymo šepetėlis
 Q4 – Girnos (sudurtinės) - besisukančios

Surinkimas
Surinkite malūnėlį Q ir pritvirtinkite jį prie pavaros bloko galvutės, vadovaudamiesi pav. 17 
ir 7. Norėdami išardyti priedą ir atskirti jį nuo pavaros bloko galvutės, atlikite tuos pačius 
veiksmus atbuline tvarka.

Malimas ir malūnėlio nustatymas:
Norint gauti smulkesnę konsistenciją, rekomenduojame malti žaliavas dviem 
etapais. TIKTAI labai gerai išdžiovinti kviečiai tinka malti juos vienu etapu.

Malino rupumo nustatymas
Priklausomai nuo reikalingo malimo laipsnio arba naudojamų žaliavų, reguliavimo ratuko Q5 
pagalba nustatykite atstumą taip girnų, reguliuodami gaunamų miltų rupumą.  
Pasukant ratuką laikrodžio rodyklės kryptimi (tai yra į dešinę), malimo rupumas mažėja,  
o pasukant jį prieš laikrodžio rodyklę (į kairę), rupumas didėja.
Atlaisvinimo raktas Q7 padeda patogiau atsukti reguliavimo ratuką Q5.
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 II.B. MALIMAS:
   TOLESNĖS TAISYKLĖS YRA SVARBIAUSIOS DIRBANT SU MALŪNĖLIU:

 1)   SAUSOS ŽALIAVOS – TAI YRA SVARBIAUSIA gero malimo prielaida!
 2)   REGULIARIAI patikrinkite gaunamą konsistenciją – atkiškite delną, kad į jį būtų 

kristų sumaltos žaliavos ir įsitikinkite, kad jos nesulimpa arba nekrenta, jau 
būdamos sulipusios. TAM ĮVYKUS, TUOJ PAT SUSTABDYKITE VIRTUVINĮ 
KOMBAINĄ, ATSKIRKITE VIENERIAS GIRNAS NUO KITŲ IR IŠVALYKITE 
VISĄ MALŪNĖLĮ.

 3)   JEI MALIMO METU ŽYMIAI KINTA virtuvinio kombaino garso lygis, tai reiškia, 
kad įvyksta perkrova. Tai gali įvykti dėl pernelyg glaudžiai priveržtų girnų arba 
dėl prilipusių arba prikepusių prie girnų žaliavų. TUČTUOJAU SUSTABDYKITE 
VIRTUVINĮ KOMBAINĄ!

 4)   MALDAMI ŽALIAVAS KELIAIS ETAPAIS, visada sumaišykite sumaltas 
žaliavas inde, tolygiai paskirstydami smulkesnes ir rupesnes frakcijas. 

 –  Sumalę apie 0,5 kg žaliavų, BŪTINAI padarykite maždaug 15 min. pertrauką, 
leisdami malūnėliui ataušti.

 –  Stipriai priveržtas ratukas (tai yra glaudžiai priveržtos vienerios girnos prie 
kitų) veikimo metu gali sukelti padidintą girnų dilimą, savo ruožtu galintį sukelti 
malūnėlio ir netgi pavaros bloko gedimą.

 –  Malūnėliu negalima pakartotinai malti rupių arba vidutinio rupumo miltų, norint 
gauti smulkesnius miltus (pvz., ekstra rūšies).

 –  Niekada nepanardinkite girnų į vandenį ir neplaukite jų po vandens srove!

Patikslinimas: Aprašant veiksmus su reguliavimo ratuku Q5, yra vartojamos šios sąvokos:
- fiksavimo padėtis,
- pasukimas,
- spragtelėjimas.
Šie terminai reiškia tą patį veiksmą – reguliavimo ratuko padėties pokytis viena pozicija.  
Šis pokytis yra lydimas atitinkamo garso.

1. Pradinė padėtis:
Esant surinktam, švariam malūnėliui, pasukite reguliavimo ratuką Q5 laikrodžio rodyklės 
kryptimi (tai yra į dešinę), visiškai pritraukdami vienerias girnas prie kitų. Atlikite ši veiksmą 
trim vienos rankos pirštais. Niekada nepriveržkite girnų jėga, stipriai suspaustu delnu!

2. Pirmasis malimo etapas:
Reguliavimo ratukas Q5 yra atlaisvinamas, dėl ko tarp girnų yra nustatomas tarpas, skirtas 
PIRMAJAM RUPIAM MALIMUI. 
Pasukimų skaičius priklauso nuo malamos žaliavos rūšies. Yra padaroma nuo 6 iki  
30 pasukimų. Padarius virš 15 pasukimų, rekomenduojame įpilti žaliavas į malūnėlį ir įjungti 
virtuvinį kombainą 10 sekundžių, po to toliau atlaisvinti girnas išgirstant spragtelėjimus.
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II.B. Malimas
Rupus malimas reiškia, kad bus taip pat gaunamos smulkiai sumaltos frakcijos, tačiau 
pagrinde – perpus suskaldytos ir netgi sveikos grūdos. 

3. Antrasis etapas
Baigę pirmąjį etapą, priveržkite reguliavimo ratuką Q5 (skaičiuokite spragtelėjimus) 
atlikdami nustatytus pasukimus, priklausomai nuo apdorojamų žaliavų, žr. dalį „Atskirų 
žaliavų malimas“. Toliau atlikite tokius pat veiksmus, kaip ir pirmuoju etapu.

Prieš naudodami pirmąkart
Trim pirštais pasukdami reguliavimo ratuką Q5 laikrodžio rodyklės kryptimi (tai yra  
į dešinę), priveržkite vienerias girnas prie kitų, tai yra nustatykite jų pradinę padėtį. Įkiškite 
maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą. Įjunkite virtuvinį kombainą maksimaliu greičiu 
apytiksliai 15 sekundžių, po to išjunkite pavaros bloką – girnos persišlifuos.

Dabar pasukite reguliavimo ratuką 10 pozicijų (spragtel ėjimų) atgal – girnos atsilaisvins. 
Padėkite po malūnėliu nerūdijančio plieno dubenėlį arba kitą tinkamą indą, į kurį bus 
surenkami sumalti miltai. Įpilkite į Q6 piltuvą apytiksliai 150 g. paprastų ryžių ir įjunkite 
prietaisą maksimaliu greičiu. Sumalkite ryžius ir išjunkite prietaisą. Toliau priveržkite 
reguliavimo ratuką 4 pozicijomis (tai yra 6 pasukimais).

Pastaba: Per tuos žingsnius neišardykite ir nevalykite malūnėlio.
Sumaišykite sumaltus ryžius ir vėl įpilkite juos į piltuvą. Sumalkite ryžius antruoju etapu. 
Toliau priveržkite reguliavimo ratuką 3 pozicijomis (tai yra 3 pasukimais). Sumaišykite 
sumaltus ryžius ir vėl įpilkite juos į piltuvą. Sumalkite ryžius trečiuoju etapu.

Atjunkite malūnėlį Q nuo pavaros bloko, išardykite jį ir komplekte esančiu šepetėliu 
kruopščiai išvalykite abejas girnas.

Atskirų žaliavų malimas
Čia yra aprašomas atskirų žaliavų malimo rekomenduojama tvarka. Vadovaukitės šia 
tvarka, kol įgysite pakankamos patirties maldami įvairias žaliavas. Pirmąkart malant 
žaliavas, rekomenduojame apdoroti ne daugiau kaip 200 g porciją, įgijus patirtį – iki 500 g. 
Nuosekliai laikykitės II.B dalyje pateiktų saugos perspėjimų ir rekomendacijų. Malimas.

Kviečiai, miežiai, rugiai, avižos, grikiai
–  Pirmasis malimo etapas: Nuo 25 iki 35 pasukimų, įjungus patikrinkite malimo rupumą: 

javai turėtų būti labai rupiai sumalti, grūdai suskaldyti tik į kelias dalis, kartais pasitaikant 
sveikiems grūdams.

–  Antrasis malimo etapas: Nuo 2 iki 3 pasukimų (esant labai sausoms žaliavoms –  
iki 2 pasukimų).

Ryžiai
Ryžių grūdai yra labai kieti. Todėl jų neįmanoma sumalti tiek pat smulkiai, kiek kitus javus. 
Niekada nemalkite jų vienu etapu. Ryžiai tinka malūnėlio girnoms valyti.
Pakartotinai malant, ryžiai gerai juda piltuve, todėl galima malti juos daugiau kaip 2 etapais.
Malimui arba girnų valymui visada naudokite tik lukštentus ryžius (pvz., ilgagrūdžius, 
vidutinio grūdo, trumpagrūdžius, apvaliagrūdžius), termiškai neapdorotus.
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Nemalkite ryžių, pažymėtų „Parboiled“, plikytų arba virtų! 
Malimo procesas:
–  Pirmasis malimo etapas: nuo 10 iki 12 pasukimų
–  Antrasis malimo etapas: 6 pasukimai
–  Trečiasis malimo etapas: nuo 2 iki 3 pasukimų

Ankštiniai: lęšiai, žirniai, pupos
Visi šie ankštiniai yra malami dviem etapais. Neišdžiovinti ankštiniai labai greitai užterš 
girnas, todėl vadovaukitės II.B dalyje pateiktais nurodymais. Malimas.
Niekada nemalkite didesnio kaip 6 mm skersmens žaliavų.
Malkite tik perpus padalintus, gliaudytus žaliuosius ir geltonuosius žirnius. Tinkamos pupų 
rūšys: Adzuki, mažoji baltoji, Mungo.

Malimo procesas:
–  Pirmasis malimo etapas: nuo 25 iki 35 pasukimų, įjungus patikrinkite malimo rupumą: 

žaliava turi būti tiek rupi, kad judėtų piltuve malant antrąkart.
–  Antrasis malimo etapas: nuo 3 iki 5 pasukimų

Užterštų girnų valymas ir greitas valymas prieš toliau naudojant
Išjunkite pavaros bloką, nuimkite malūnėlį, išardykite jį ir pašalinkite maisto produktų 
likučius iš girnų kameros.Vėl pritvirtinkite malūnėlį prie pavaros bloko galvutės.
Pasukite reguliavimo ratuką 6 fiksavimo pozicijomis (spragtelėjimais) atgal.
Įpilkite į piltuvą apytiksliai 100 g. paprastų sausų ryžių ir įjunkite prietaisą maksimaliu 
greičiu. Maldamiesi, ryžiai išvalys užterštas girnas. Vėl įpilkite į piltuvą papildomai 
išdžiovintus javus, nustatykite atitinkamą malimo rupumą arba pasukite reguliavimo ratuką 
viena pozicija (spragtelėjimu) atgal, po to sumalkite reikalingą žaliavų kiekį.

IV. ELEKTROS PRIETAISO IR JO PRIEDŲ NAUDOJIMO LENTELĖ
Tolesni patarimai yra pateikiami kaip pavyzdžiai arba orientyrai. Tai nėra išsamus vadovas, 
bet tik įvairių maisto produktų apdorojimo pavaizdavimas. Pasirinkite tokį žaliavų kiekį, 
kuris neviršytų maksimalios indų talpos. Norint apdoroti didesnį maisto produktų kiekį, 
reikia padalinti juos į kelias porcijas ir pastoviai kontroliuoti indo talpą. Rekomenduojame 
kartkartėmis nutraukti darbą, išjungti prietaisą ir šalinti maisto produktus, prilipusius arba 
užkimšusius sietą, malimo plokšteles ir girnas, formavimo antgalius, indų ar maišytuvo 
sienas, priedus.
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Priedas Maisto produktas Maksimalus 
kiekis Trukmė (min) Greitis Apdorojimas 

(mm)

Maišymo 
mentelė (C1)

ir

Lanksčioji 
mentelė (C4)

(kekso receptas)

Aukščiausios 
rūšies miltai 1000 g

nuo 2 iki 5

MIN - MAX

-

Cukraus milteliai 500 g

Pienas 400 ml

Kiaušiniai 8 vnt
MIN - 2Aliejus 250 ml

Bendras tūris 3200 ml

Plakimo 
mentelė (C2)

Grietinėlė (įskai-
tant 38% riebalų) 1200 ml 10 MIN - MAX

-
Baltymai 15 vnt 5 MAX

Minkymo 
kablys (C3)

(duonos  
receptas)

Miltai 1000 g

1 minutę minimaliu greičiu, po 
to didesniu greičiu (maks. 2), 

4 minutes
-

Druska 10 g
Mielės 15 g
Cukrus 10 g
Vanduo 575 g
Taukai 10 g

Mėsmalė (D) Jautiena 5 000 g 10
6 30 x 30 x 30

Kiauliena 5 000 g 10

Maišytuvas 
(F)

Pienas 1000 ml
2 1 - MAX

-
Morkos 250 g max. 4 cm
Ledas 340 g 40 x 40 x 20

G1 - G3 Tešla 1500 g 8 MIN - 2 -
Aguonų  

malūnėlis(H) Aguonos 100 g 1 4 - MAX sausos  
aguonos

I1 - I5 Tešla 1 000 g 10 MIN - 2 -

Vaisių  
presavimo 

sulčiaspaudė 
(J)

Serbentos 1 500 g 2

MAX

-
Vynuogės 2 000 g 2 -
Apelsinas 2 000 g 2 riekelės

Pomidoras 2 000 g 2
skiltelės 

maks. 1,5 
cm

M6 Agurkas 5 vnt 1 3 -
M7 Obuolys 1 000 g 1 3 1 / 2
M8 Sūrys 500 g 1 3 - MAX -
M9 Morkos 1000 g 1 3 - MAX -

M10 Bulvės 1 000 g 1 MAX 1 / 2
M11 Kopūstai 1 000 g 1 3 - MAX 1 / 4
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Priedas Maisto produktas Maksimalus 
kiekis Trukmė (min) Greitis Apdorojimas 

(mm)

Gabaliukų  
pjaustyklė 

(P)

Agurkas 3 vnt 1 4 - MAX nuskustas
Obuolys 1 000 g 1 4 - MAX 1/2
Melionas 1 000 g 1 4 - MAX nuskustas
Morkos 1 000 g 1 MAX -
Bulvės 1 000 g 1 MAX nuskustos

Sulči-
aspaudė 

citrusiniams 
vaisiams (O)

Apelsinas

1000 g

3
MIN perpusCitrina 3

Greipfrutas 3

Priedas Maisto produktas Maks. kiekis 
(g)

Nustatymai pirma-
jam/antrajam malimui

Pirmojo + an-
trojo malimo 
trukmė (min)

Nustaty-
tas greitis

Malūnėlis 
javams,  

ankštiniams
ir ryžiams 

(Q)

Kviečiai 500 nuo 25 iki 30  /   
2 iki 3 3:00 + 5:30 

MAX

Miežiai 500 nuo 25 iki 30  /  3 3:30 + 5:30
Rugiai 500 nuo 25 iki 30  /  3 3:30 + 6:00
Avižos 500 nuo 25 iki 35  /  3 3:30 + 7:30
Soros 500 nuo 3 iki 5 11:00

Ryžiai 500 nuo 10 iki 12  /   
2 iki 3 3:00 + 3:00

Grikiai 500 nuo 25 iki 30  /  3 3:00 + 5:30
Lęšiai 500 nuo 25 iki 35  /  3 4:00 + 7:00

Žirniai lukštenti, 
puselėmis 500 nuo 25 iki 35  /   

3 iki 5 3:00 + 6:00

Mažosios  
baltosios pupos 500 nuo 25 iki 35  /   

3 iki 5 3:00 + 6:00

V. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Bendra informacija
Prižiūrėdami ir valydami virtuvinį kombainą, nenaudokite abrazyvinių ir agresyvių 
valymo priemonių! Rūpinkitės tuo, kad priedų kontaktiniai paviršiai ir tarpikliai būtų švarūs 
ir sausi. Plastmasines dalis galima plauti indaplovėje. Tačiau metalinių dalių negalima dėti 
į indaplovę, nes valikliai gali sukelti jų patamsėjimą ir rūdijimą.
Valymo galimybės yra aprašomos pav. 21. 

1) Virtuvinio kombaino daugiafunkcė galvutę ir korpusas A, priedai G, N
Valykite juos drėgnu skudurėliu su indų plovikliu. Rūpinkitės, kad į vidines dalis nepatektų 
vanduo. Užsiteršus maitinimo kabeliui, nušluostykite jį drėgnu skudurėliu.

2) Dalys B1, C1, C2, C3, C4, D, M, P, H (išskyrus H1), J, O, F,I
Valykite juos drėgnu skudurėliu su indų plovikliu. Kalkių nuosėdas šalinkite actu.
Apkabą H1 nušluostykite drėgnu skudurėliu. Tačiau nepanardinkite jos į vandenį – 
rūpinkitės, kad į vidines dalis nepatektų vanduo.
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Patogesniam maišytuvo F valymui galima išimti peilį F3 iš maišytumo apatinės dalies 
F2, vadovaujantis pav. 18, naudojant atlaisvinimo raktą F7. Norėdami pakeisti tarpiklius, 
vadovaukitės pav. 11 ir 18. Jei tarpiklis F4 yra nusidėvėjęs arba pažeistas, pakeiskite  
jį nauju (tos pačios rūšies).

3) Javų, ankštinių ir ryžių malūnėlis Q
Valykite malūnėlio korpusą Q0 tik švariu drėgnu skudurėliu. Plastmasines dalis (tai yra piltuvą 
Q6) galima plauti indaplovėje.

Jokiais atvejais nenardinkite girnas Q2 ir Q4 į vandenį ir nevalykite jų paviršių drėgnu 
šepetėliu! Būdami sudrėkinti, girnos sugeria vandenį ir po to labai ilgai džius. Taip pat 
nevalykite girnų plieniniais arba kitokiais metaliniais šepetėliais, metaliniais šveistukais  
ir panašiomis medžiagomis!

Girnų keitimo tvarka (pav. 17)
Išardykite malūnėlį. Tinkamu įrankiu (pvz., atsuktuvu) atlaisvinkite gaubtą Q1, paeiliui 
kišdami plokščią atsuktuvą į skyles, esančias malūnėlio korpuso užpakalinės dalies kairėje 
ir dešinėje, ir lengvai paspaudus fiksavimo užraktus, atlaisvinkite gaubtą. Po to galėsite 
lengvai nuimti jį. Dabar išimkite (pliaukštelėjus) nejudamas girnas Q2 ir malūnėlio korpuso 
Q0.
Pakeiskite girnas nauju.

Dėmesio:  žiūrėkite, kad girnose esanti duobutė tiksliai sutaptų su malūnėlio 
korpuso iškiša.

Jei ribojantis žiedas Q3 yra nusidėvėjęs arba pažeistas, pakeiskite jį nauju (tos pačios rūšies). 
Sudurtines besisukančias girnas Q4 pakeiskite naujomis. Montuodami girnas, atlikite tuos 
pačius veiksmus atbuline tvarka.

VI. APLINKOSAUGA
Jei matmenys leidžia, ant visų dalių yra atspausdinti panaudotų medžiagų simboliai – 
pakuotes, komponentų ir priedų, taip pat jų utilizavimo ženklai. Ant gaminio arba lydimojoje 
dokumentacijoje nurodyti ženklai reiškia, kad panaudotų elektros arba elektronikos 
komponentų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Rūpindamiesi jos teisingu 
utilizavimu, pristatykite juos į numatytus priėmimo punktus, kur juos priims nemokamai.  
Šio gaminio teisingas utilizavimas padės išsaugoti vertingus gamtinius išteklius
ir išvengti potencialių neigiamų poveikių aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos gali sukelti 
netinkamas atliekų šalinimas. Norint gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su 
savo vietos valdžios institucijoms arba kreiptis į artimiausią surinkimo punktą. Remiantis 
nacionaliniais įstatymais, šios rūšies atliekų netinkamas utilizavimas gali sukelti baudą. 
Galutinai nustojus naudoti prietaisą, rekomenduojame, atjungus jį nuo elektros tinklo, 
nukirpti jo maitinimo kabelį, padarant prietaisą neįjungiamu.

Gamintojo nurodymų nepaisymas sukelia teisės į garantinį remontą nutraukimą! 
Platesnis techninis aptarnavimas arba įsikišimo į prietaiso vidų reikalaujantys 
veiksmai turi būti atliekami profesionalioje taisykloje!
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VII. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa (V) / Galia (W) nurodyti prekės pagaminimo lentelėje
Masė (kg)apytiksliai  8,5
Nerūdijančio plieno indo talpa (l) 5,5
Maišytuvo indo talpa (l) 1,4
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė I.
Energijos suvartojimas išjungtoje būsenoje           < 0,50 W

Gamintojas pasilieka sau teisę keisti technines specifikacijas ir priedų komplektą, 
priklausomai nuo modelio. Patiekti paveikslėliai yra tik aiškinamojo pobūdžio.

LT

31 / 33



Atskirų ETA Gratus modelių priedų komplektai:

Priedai/tipas 0028/30 0028/61 0028/71 0028/81 0028/091

B1 √ √ √ √ √
B2 √ √ √ √ √

C1, C2, C3 √ √ √ √ √
C4 X √ √ √ √
C5 √ √ √ √ √

D0-D5, D7-17 X √ √ √ √
D6 X √ √ √ √

M0-M5, M10 √ √ √ √ √
M6 X X X √ √
M7 √ √ √ √ √
M8 X X √ √ √
M9 √ √ √ √ √
M11 X X X √ √

N √ √ √ √ √
P X X X X X
F √ √ √ √ √

F7 X X √ √ √
F9, F10 X X √  X √
G1, G3 X X X √ X

G2 X X X X X
I1, I2, I3, I4, I5 X X X √ X

H X X X X √
J X X √ √ √
O X X √ X √
Q X X X √ √

 √  yra pakuotėje    nėra pakuotėje (galima įsigyti atskirai, kaip papildomą priedą).X
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avadinimas Tipo numeris Paveikslėlis

Mix Maišytuvas ér ETA 0028 99 000

Antgalis pjaustymui su tarkavimo 
diskais

ETA 0028 95 030  
(tik su ETA 0028 95 030)

Aguonų malūnėlis ETA 0028 96 000

Mėsmalė (Ø 62 mm) ETA 0028 91 000

Javų, ankštinių ir ryžių malūnėlis ETA 0028 96 010

Presavimo sulčiaspaudė vaisiams, 
uogoms ir daržovėms ETA 0028 98 000

Antgalis pjaustymui riekelėmis
ETA 0028 95 040

(tik su ETA 0028 95 030
ir ETA 0028 99 999)

Pjaustyklė siauriems makaronams 
(Trenette) ETA 0028 92 000

Pjaustyklė lakštiniams (Tagliatelle) ETA 0028 93 000

Priedas tešlai iškočioti (lazanijai, 
ravioliams, cannelloni) ETA 0028 94 000

Makaronų formavimo antgaliai ETA 0028 97 000

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė ETA 0028 98 020
(tik su ETA 0028 99 999)

Reduktorius ETA 0028 99 999

Šiuos priedus galima įsigyti kaip pasirinktiną papildomą įrangą.
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