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Mieli klientai!
Sveikiname įsigijus naują HOLT prekės ženklo prietaisą. Tinkamai naudojant, prietaisas tarnaus 
jums daugelį metų!

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją ateityje. Jei šį įrenginį 
perduodate trečiosioms šalims, turite pridėti šią naudojimo instrukciją.

SAUGOS INSTRUKCIJOS
Prietaisas skirtas naudoti tik buityje!
Šis prietaisas nėra tinkamas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių suvokimas yra 
ribotas, fiziniai ar protiniai gebėjimai yra riboti, ar trūksta patirties ir žinių, nebent juos 
prižiūri ar instruktuoja asmuo, atsakingas už jų saugumą.

Vaikai turi būti laikomi atokiau nuo prietaiso ir jiems draudžiama žaisti.
 
 
 

Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, t. Y. Mėsai pjaustyti namuose! Visada atjunkite prietaisą 
nuo maitinimo šaltinio:
  prieš valydami prietaisą,
  prieš įdėdami ar nuimdami įrankius ir priedus,
  po kiekvieno naudojimo;
  jei prietaisas paliekamas be priežiūros.

Niekada nelieskite prietaiso priedų, kai variklis veikia. 
Prieš valydami, išardykite priedus.

 
 
Pastaba: Įrenginyje yra apsauga nuo perkaitimo ir jis persijungia automatiškai. Tokiu atveju 
išjunkite prietaisą ir kelias minutes leiskite varikliui stovėti. Tada galite tęsti operaciją. 
Neleiskite varikliui nuolat veikti per ilgai, kad išvengtumėte perkaitimo. Prietaisas gali nuolat 
veikti ne ilgiau kaip 10–15 minučių. Tada išjunkite variklį mažiausiai 15 minučių.

 
 

Naudokite tik su prietaisu pateiktus priedus.
Prieš įkišdami maitinimo kištuką į lizdą, įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta elektros įtampa 
atitinka jūsų maitinimo sistemos įtampą.
Niekada nemerkite variklio korpuso ar maitinimo laido į vandenį ar kitus skysčius.
Niekada nelieskite kištuko ir prietaiso korpuso šlapiomis rankomis, kai įjungiate ir išjungiate 
prietaisą.
Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada 
nedėkite prietaiso ant karštų paviršių.
Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas arba jei sugedęs maitinimo laidas / kištukas. 
Niekada neprijunkite prietaiso prie sugedusio lizdo.
Niekada nelenkite kabelio ir neleiskite jam liestis su karštais paviršiais.

 
 

 
 
 
 
 
ATSARGIAI! Jei kabelis pažeistas, turite jį pakeisti nauju, kad išvengtumėte pavojaus. 
Pakeitimą turi atlikti gamintojas, įgaliotų specialistų dirbtuvių darbuotojas arba atitinkamą 
kvalifikaciją turintis asmuo.
  Niekada neišjunkite prietaiso traukdami maitinimo laidą. Norėdami išjungti prietaisą, traukite maitinimo 

kištuką, o ne maitinimo laidą.
  Visada išjunkite prietaisą prieš įjungdami maitinimo kištuką į lizdą arba ištraukdami kištuką iš 

lizdo.
Kai prietaisas nenaudojamas, visada ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo. 



 
 
 

Būkite ypač atsargūs, kai vaikai yra šalia prietaiso, kai jis veikia. Prietaisas neturi būti 
veikiamas smūgių ar kitų mechaninių apkrovų.
Kai maitinimo kištukas yra prijungtas, plikomis rankomis ar kitais daiktais niekada nelieskite prietaiso, 
besisukančio dėl komponentų.
Keičiant / montuojant komponentus / priedus, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.
Jei sraigto judėjimui trukdo įstrigę pašaliniai daiktai, išjunkite prietaisą, ištraukite tinklo neštuvą 
iš lizdo ir nuimkite įstrigusį pašalinį daiktą. Nenaudokite tuščiosios eigos prietaiso, kai dubenyje 
nėra maisto. Niekada neišimkite maisto iš prietaiso, kol peilis juda. Palaukite, kol peilis visiškai 
sustos.

Niekada nestumkite maisto į bunkerį pirštais ar indais. Šiam tikslui naudokite tik tiekiamą 
stūmoklį.
Nespauskite per stipriai bunkerio! Jei kažkas įstringa korpuse arba nėra stumiamas į priekį, 
išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir išvalykite korpusą / priedą / trinantį 
priedą.
Nenaudokite prietaiso, jei sraigto korpusas nėra visiškai sumontuotas. Nenaudokite 
šaldytos mėsos!
Niekada nebandykite aštrinti peilio. Gamybos proceso metu jis galandamas.
ĮSPĖJIMAS! Niekada nebandykite patys taisyti prietaiso. Leiskite prietaisą suremontuoti 
tinkamai kvalifikuotam asmeniui. Prietaisą prižiūrėti gali tik įgalioti specialistai. Įgaliotų 
techninės priežiūros centrų sąrašą galite rasti paskutiniame šios naudojimo instrukcijos 
puslapyje arba garantijos kortelėje.
Naudodami šį įrenginį, atidžiai laikykitės visų saugos nurodymų
Netinkamas naudojimas gali sugadinti turtą ir susižeisti.

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Maitinimo šaltinis
Maksimalus
Energijos sąnaudos
nominali talpa
Funkcijos
numeris

V
2
6-oji

4-oji

mėsmalė
3-ioji

Greičio lygiai
Būsto medžiaga
Atvirkštinė funkcija
Apsauga nuo perkaitimo

Įrankiai

plastmasinis

1 nerūdijančio plieno peilis, 3
viduryje

Perforuoti diskai
Perforuotas diskas,

(gerai
šiurkštusPerforuotas diskas,

Perforuotas diskas),

Esė
1 dešros įdaro priedas, 1 kebabas

Veikimo režimai Nepertraukiamas veikimas (nuo 10 iki 15 minučių. 
Veikimas, 15 min. Pertrauka)
485х234х320 mmPakuotės matmenys

n
Bendras svoris 4-oji

Gamintojas pasilieka teisę keisti savo prekių dizainą, išpildymą ir techninius duomenis 
tobulindamas savo gaminius iš anksto nepranešdamas apie tokius pakeitimus.



REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI
Pirkdami įrenginį, būtinai patikrinkite:
  kad konstrukcijoje, korpuse ir pakuotėje nebūtų mechaninių pažeidimų;

  kad pristatymo rinkinys atitinka šios naudojimo instrukcijos skyrių „Pristatymo apimtis ir aprašymas“.
Pastaba: pardavėjas privalo patikrinti, ar įrenginys veikia.
Iki garantinio laikotarpio pabaigos turite saugoti pirkimo įrodymą, naudojimo instrukciją, garantinį 
taloną ir pardavimo pakuotę.
Turi būti užtikrinta, kad transportuojant prietaisas nebūtų pažeistas gamintojo pakuotėje. 
Dokumentų, pateiktų kartu su įrenginiu, pametus, jų atkurti negalima.

PRISTATYMO APIMTIS IR APRAŠYMAS
Mėsmalė (korpusas) -1 vnt.
Perforuoti diskai (smulkiam, vidutiniam ir rupiam smulkinimui) - 3 
vnt. Sraigės kiautas - 1 vnt.
Peilis -1 vnt.
Sraigė - 1 vnt. 
Užveržimo veržlė - 1 
vnt. Stūmikas - 1 vnt.
Užpildymo dėklas -1 vnt.

Kebabo priedas -1 rinkinys

Dešros įdaro priedas - 1 naudojimo 

instrukcijos rinkinys - 1 vnt. 

Garantijos kortelė - 1 vnt.

Prekinė pakuotė - 1 vnt.

Greičio perjungimo / atbulinės eigos funkcija

(Atbulinės eigos simbolis) - atbulinės eigos 

funkcija 0 - „OFF“ režimas

1 - mažas greitis 2 - 
vidutinis greitis 3 - didelis 
greitis



2.
3.
4-oji

5.
6-oji

7-oji

8-oji.

9.

Dešrų įdaro priedas

G
rM
oiF
bteM
etieKebab priedas

L.ins
o sraigėees
cr sraigtinis korpusase

10. HeLr
11. sLo Tiekimo dėklas

Suklastoti

12. kokoso sraigės apvalkalo atidarymas

13. kirmino korpuso užrakinimo mygtukas
e

14. HS maitinimo kištukas su maitinimo laiduyra
15. c mėsmalės korpusasbch
16. eSpeed   jungiklio / atbulinės eigos funkcija he

kiaušinis

ENTSibORGANIZACINĖS PASTABOS
GbūtiPrietaise yra elektrinių ir elektroninių komponentų, todėl jo negalima išmesti su 
buitinėmis atliekomisen. Laikykitės galiojančių valstybinių ir vietinių buitinių prietaisų 
šalinimo taisyklių. Turėtumėte laikytis naujos EEĮ atliekų direktyvos (Elektros ir 
elektroninės įrangos atliekos) rekomendacijų.

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ
1. Atsargiai išimkite prietaisą ir visus priedus iš dėžutės ir išimkite visas pakuotes bei reklamines 
medžiagas. Taupykite pakavimo medžiagą (plastikinius maišelius, polistireną
ir pan.) vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta pavojaus. Pakuotę išsaugokite tolesniam 
prietaiso laikymui.
2. Nuvalykite prietaiso išorę drėgna šluoste ir išvalykite visus prietaiso komponentus / priedus šiltu 
muiluotu vandeniu. Tada atsargiai išdžiovinkite visus komponentus.
3. Nenaudokite prietaiso, kol jis nebus visiškai surinktas. Sumontuokite prietaisą pagal šios 
naudojimo instrukcijos skyrių „Montavimas ir paleidimas eksploatuoti“.

ĮRENGIMAS IR PALEIDIMAS
SVARBU!
Jei prietaisas naudojamas pažeidžiant šios naudojimo instrukcijos reikalavimus, jokios 
vartotojo garantinės pretenzijos netaikomos. Remontas atliekamas kliento sąskaita!

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, būtinai nuplaukite visus priedus ir priedus.
Niekada nevalykite prietaiso korpuso vandeniu! Nuvalykite prietaiso korpusą sausa šluoste.

Prieš pradėdami diegimą, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. 
Padėkite prietaisą ant lygaus, tvirto paviršiaus.
Šioje mėsmalėje galite gaminti puikią maltą mėsą - rupią, vidutinę arba smulkiai supjaustytą arba



gavę norimos konsistencijos faršą, specialiais priedais galite gaminti kebabą ar naminę dešrą.

Mėsmalės surinkimas
Prieš montuodami įsitikinkite, kad įrenginys atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir greičio jungiklis 
nustatytas į padėtį „OFF“.
Pirmiausia surinkite sraigės kiautą.

1. Paspauskite sraigto korpuso fiksavimo mygtuką (13), įdėkite sraigto korpusą
(9) į variklio korpuso specialią angą (12). Laikykite sraigės kiautą už viršaus ir pakreipkite jį į 
dešinę. Laikykite nuspaudę mygtuką, kad užfiksuotumėte sraigto korpusą (13), ir pasukite 
pjovimo bloko (9) viršų iki galo į kairę. Atleiskite mygtuką, kad užfiksuotumėte sraigto korpusą 
(13). Sraigės apvalkalo viršus turi būti statmenas paviršiui. Teisingai sumontavus slieko 
korpusą (9), jis bus saugiai užfiksuotas.

2. Įdėkite sraigtą (8) (ilgąja ašimi į priekį) į sraigto korpusą (9).

Priklausomai nuo to, ar norite gaminti faršą, kebabą ar naminę dešrą, mėsmalės korpusą 
turėtumėte surinkti vienu iš toliau aprašytų būdų.

Maltos mėsos gamybai

.

1. Padėkite kryžminį peilį (6) ant sraigto ašies. Kryžminį peilį reikia montuoti taip, kad pjovimo kraštas 
būtų į išorę, ty prie perforuoto disko

2. Uždėkite vieną iš pateiktų perforuotų diskų (3, 4 arba 5) ant slieko ašies ir sulygiuokite dvi iškyšas 
su dviem korpuso įdubomis.

3. Priveržkite veržlę (1), esančią slieko korpuso priekyje, pasukdami į dešinę iki galo. Negalima per 
stipriai priveržti veržlės. Patikrinkite surinkimą. Varžto ašis sukdamas neturėtų drebėti ir įstrigti.

4. Padėkite tiekimo dėklą (11) ant tiekimo latako. Prietaisas yra paruoštas naudoti. Prijunkite 
prietaisą prie elektros tinklo.

Už kebabų gaminimą
1. Uždėkite kebbe tvirtinimo elementą (8) ant slieko korpuso (7) (kaip parodyta paveikslėlyje 

žemiau). Nenaudokite kryžminio peilio (6) ar perforuotų diskų (3-5).
2. Priveržkite veržlę (1), esančią slieko korpuso priekyje, pasukdami į dešinę iki galo. 

Neužveržkite užveržimo veržlės. Patikrinkite surinkimą. Varžto ašis sukdamas neturėtų 
drebėti ir įstrigti.

3. Padėkite tiekimo dėklą (11) ant tiekimo latako. Prietaisas yra paruoštas naudoti. Prijunkite 
prietaisą prie elektros tinklo.



Dešrų gamybai
1. Ant kirmino (8) ašies uždėkite kryžminį peilį (6), tada - grubų perforuotą diską

(3) ir kebabo priedą (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
2. Priveržkite veržlę (1), esančią slieko korpuso priekyje, pasukdami į dešinę iki galo. 

Neužveržkite užveržimo veržlės. Patikrinkite surinkimą. Varžto ašis sukdamas neturėtų 
drebėti ir įstrigti.

3. Padėkite tiekimo dėklą (11) ant tiekimo latako. Prietaisas yra paruoštas naudoti. Prijunkite 
prietaisą prie elektros tinklo.

Pastaba: niekada nenaudokite kebabo priedų kartu su kryžminiu peiliu ir (arba) perforuotu 
disku. Mėsa nebus supjaustyta, jei kryžminis peilis bus įdėtas neteisingai.

Įrenginio paleidimas
1. Paruoškite maistą kapojimui: pašalinkite kaulus, žieveles ir stiebus.
2. Geriausia mėsą supjaustyti gabalėliais (maždaug 2x2 cm dydžio). Paruoštą mėsą supilkite į pašarų 
dėklą.
3. Siekiant maksimalaus efektyvumo, maistą reikia supjaustyti pakankamai mažais gabalėliais, kurie 
lengvai tilptų į pašaro latako angą.
4. Prieš sraigto korpuso išleidimo angą padėkite tinkamą surinkimo indą.
5. Įjunkite mėsmalę pasukdami jungiklį į 1, 2 arba 3 padėtį. Įrenginys įsijungia. Įdėkite mėsos 
gabalėlių į pašarų dėklą ir, jei reikia, stumdikliu pastumkite ingredientus žemyn į pašaro lataką. 
Niekada nepilkite ingredientų į bunkerį plikomis rankomis ar pašaliniais daiktais.

6. Paruoštą faršą naudokite kebabams ir dešrelėms gaminti.
7. Užblokavus, pvz., Jei sraigtai įstringa, pasukite greičio jungiklį į „atbulinės eigos funkcijos“ padėtį ir 
palaikykite keletą sekundžių. Judinant sraigtą atgal, įstrigo įstrigęs maistas.

8. Jei kliūtis nepašalinta, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, išardykite ir išvalykite.

Dešrų gamybos rekomendacijos
Dešrų apvalkalus (iš jautienos, avių ir kt. Išskalautų žarnų) mirkykite maždaug 30 minučių drungname vandenyje,



kad jie taptų minkštesni ir lygesni. Tada dešros apvalkalą užstumkite ant dešros įdaro. Dešroms 
gaminti naudokite 1-ąjį greičio lygį.
Įsitikinkite, kad žarnos nėra per sandariai užpildytos, nes po vėlesnio terminio apdorojimo dešra 
išsiplės ir gali sprogti žarnos.
.
Kebabų gaminimo rekomendacijos
Keba - tradicinis rytietiškas patiekalas. Keba yra maži, užpildyti suktinukai iš avienos. Kebabo priedas 
(6) naudojamas be perforuoto disko ar kryžminio peilio, kad iš maltos mėsos būtų padarytos 
tuščiavidurės formos, kurios vėliau užpildomos įdaru ir kepamos keptuvėje. Eksperimentuodami su 
įdarais, galite paruošti įvairių dešrų patiekalų.

VALYMAS IR LAIKYMAS
Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaisą.
ĮSPĖJIMAS! Prieš valydami ar tvarkydami prietaisą, visada pirmiausia išjunkite prietaisą ir 
ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.
Išardykite slieko korpusą atvirkštine tvarka, kaip nurodyta šio vadovo skyriuje „Surinkimas“.

Sraigės korpusą ir visus plastikinius priedus nuvalykite šiltu vandeniu ir trupučiu ploviklio. Po to 
komponentus nuplaukite švariu vandeniu ir atsargiai nusausinkite audiniu.

Metalo pjovimo agregatai valomi tik šaltame vandenyje, kad būtų išvengta priešlaikinio letenų 
apsiblausimo. Tada atsargiai išdžiovinkite metalinius priedus.
Niekada nedėkite variklio korpuso ar maitinimo laido ir nepilkite vandens. Prietaiso išorę nuvalykite 
drėgna šluoste.
Niekada nevalykite prietaiso dalių (priedų ir pan.) Indaplovėje.
Prietaisui valyti nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių. Perforuotus diskus 
ir kryžminį peilį galite patrinti trupučiu kepimo aliejaus.
Prietaisą visada laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, kur nepasiekia maži vaikai.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Prietaiso tarnavimo laikas yra 5 metai nuo pirkimo datos. Per šį laiką gamintojas garantuoja, kad 
prietaisą galima naudoti pagal paskirtį, taip pat atsarginių dalių gamybą ir pristatymą į prekybos 
vietas ir remonto dirbtuves.
Draudžiama taisyti prietaisą asmenims be atitinkamos specialistų kvalifikacijos ir gamintojo 
sutikimo!
Vartotojas atsako už prietaiso veikimą pasibaigus jo tarnavimo laikui.
Gamintojas (tiekėjas) neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo 
arba padirbto prietaiso atveju.

GAMINTOJO GARANTIJOS
Gamintojo garantiniai įsipareigojimai yra nurodyti garantiniame lapelyje. 
Sandėliavimas iki pardavimo laiko nėra ribojamas.

DARBŲ, KURIŲ TURI VYKDYTI PARDUODAMA ĮRANGĄ, SĄRAŠAS
1. Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite, ar pakuotė nepažeista.



2. Patikrinkite prietaiso išsamumą pagal šios naudojimo instrukcijos skyrių „Pristatymo apimtis ir 
aprašymas“.
3. Patikrinkite, ar teisingai užpildyti garantijos dokumentai: patikrinkite, ar prietaiso numeris atitinka 
garantijos kortelėje nurodytą numerį.
4. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
5. Patikrinkite prietaiso veikimą ir jo parametrus pagal šias naudojimo instrukcijas.
6. Supakuokite prietaisą.
Šio darbo atlikimą patvirtina pardavėjo (rangovo) parašas ant
Garantijos kortelė patvirtina ir nelaikoma prietaiso taisymu.

FIKSUOJANČIOS GEDIMAI

problema Galima priežastis B.
Prietaisas eina 1. Prietaisas neprijungtas prie tinklo 1. Uždarykite jie das įranga ant mirti

Neprijungtas. prijungtas.
2. Nėra elektros.
3. Įjungimo / išjungimo mygtukas nėra paspaustas.

Įjungtas maitinimas.
2. Patikrinkite saugiklį ir mygtuką „OFF“.

3. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Išoriniai garsai 1. Mėsmalės korpusas perkrautas arba 1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. ar 
įstrigęs stiprus maistas. Išardykite ir išimkite prietaisą
Vibracijos Sraigė arba ant peilio. 2-as 

variklis perkaista. apie
Nuimkite nereikalingą maistą nuo 
sraigės lukšto, užsikimšimą nuo sraigės. 
Jei reikia, supjaustykite maistą smulkiais 
gabalėliais pagal instrukcijas.

2. Padarykite pertrauką ir leiskite varikliui 
30 minučių atvėsti. Neviršykite 
didžiausios leistinos normos
Nepertraukiamas veikimo laikas. Jei 
apdorojate didelius maisto kiekius, vėl ir 
vėl išjunkite prietaisą.

kol
Veiklos
Įrenginys

Išoriniai garsai 1. Nuimami komponentai nėra 1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir ar jis 
tvirtai įstatytas, ar nėra saugus. įsitikinkite, kad prietaisas veikia tinkamai
Vibracijos 2. Prietaisas sumontuotas ant nelygaus paviršiaus.
kol
Veiklos
Įrenginys

des arba nestabilus podirvis 
des

2. Padėkite prietaisą ant lygaus ir 
stabilaus paviršiaus

REMONTO DIRBTUVŲ SĄRAŠAS

KLAUSKITE PARDUOTUVĖSE JŪSŲ MIESTE



GAUTI

Importuotojas Baltarusijos Respublikoje: ООО „Adimaxtrade“
Adresas: Baltarusijos Respublika, Minsko miestas, Ulitsa Timirjasewa 65a / 307, tel. 
(8-017) 369-54-53
Gamintojas: "GUANG DONG XINBAO Electrical Appliances Holdings 
CO., LTD"
Adresas: Pietų Zhenghe kelias, Leliu miestas, Shunde rajonas, Foshan miestas, 
Guangdongas, KLR
Tarnavimo laikas: 5 metai

Aptarnavimo telefono numeris: (8-017) 397-79-94

Pagaminta pagal:

CE


