Велика насадка-подрібнювач (ВС)
Порядок роботи з великою насадкою-подрібнювачем
(a) Редуктор (верхня частина)
(b) Лезо
(c) Чаша
(d) Протиковзка підставка/ кришка
(e) Лезо для подрібнення льоду
(f) Вставка для подрібнення льоду
Подрібнювач ідеально личить для подрібнення м'яса, сиру, лука, зелені, часнику, моркви, волоських горіхів,
мигдалю, чорносливу і тому подібне
Примітка: Прилад не призначений для подрібнення дуже жорстких продуктів, таких як мускатні горіхи, кавові
зерна і крупи.
Перед подрібненням слід...
• порізати на шматочки м'ясо, сир, цибулини, часник, моркву, заморожені продукти (див. керівництво)
• видалити стеблини зелені і шкаралупу горіхів
• видалити кістки, сухожилля і хрящі з м'яса.
Для досягнення найкращих результатів виберіть оптимальні налаштування швидкості відповідно до
керівництва по переробці.
Подрібнення
(див. малюнок в розділі A)
1. Обережно зніміть пластикову кришку з ножа (b). Пам'ятайте: лезо ножа дуже гостре! Завжди утримуйте
його за пластикову основу.
Встановіть лезо на центральний стержень чаші - подрібнювача (с) до клацання. Завжди ставте чашу на
протиковзку підставку, аби запобігти ковзанню (d).
2. Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
3. Встановіть верхню частину (a) на чашу подрібнювача.
4. Вставте моторну частину у верхню частину до повної фіксації.
5. Натисніть кнопку включення подрібнювача. В процесі роботи однією рукою утримуйте моторну частину, а
іншою - чашу. При подрібненні твердих продуктів притискуйте моторну частину до чаші подрібнювача
сильніше.
6. Після закінчення роботи натискуйте кнопки для вивільнення моторної частини.
7. Зніміть верхню частину.
8. Обережно вийміть леза.
9. Вийміть подрібнені продукти з чаші. Протиковзка підставка також використовується як кришка для
герметичного закриття чаші.
Коктейлі, напої, пюре
Для здобуття ніжного пюре, можна скористатися насадкою-блендером.
Рідке тісто (для млинців)
При приготуванні легкого тесту, спочатку в чашу наливайте рідини, потім засипайте муку, і, нарешті, додайте
яйця. Натисніть кнопку включення і перемішуйте тісто до однорідної консистенції.
Колення льоду
(див. малюнок в розділі B)
1. Помістіть в чашу подрібнювача насадку для колення льоду (f). Переконайтеся, що вона сидить щільно.
2. Вставте вал леза для колення льоду (е) в центральний отвір насадки для колення льоду і втиснете його.
3. Засипте кубики льоду в насадку для колення.
4. Встановіть верхню частину на чашу подрібнювача.
5. Вставте моторну частину у верхню частину до фіксації.
6. Утримуйте кнопку включення приладу до тих пір, поки весь лід не буде подрібнений. Після закінчення
натисніть кнопки вивільнення робочих частин і зніміть моторну частину. Потім зніміть верхню частину, лезо і
насадку для колення льоду.
7. Вийміть колений лід з чаші або залийте напій в неї і подавайте на стіл.
Можливий варіант: Спочатку подрібніть за допомогою насадки-подрібнювача (b) фрукти, заповнивши чашу
не більше ніж на 0,5 л. Потім вийміть леза подрібнювача, встановіть насадку для колення льоду, засипте лід
в чашу – і кришіть його вже разом з фруктами.

